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Promoció

Premis i borses d’estudi de l’IEC - Premis Sant Jordi 2014

Premi Prat de la Riba

ponència: Joandomènec Ros i Aragonès (president de l’IEC), Romà Escalas i Lli-

mona (secretari general de l’IEC) i Francesc Gonzàlez i Sastre, Pere Puigdomènech i 

Rosell i Josep Vigo i Bonada (membres de la Secció de Ciències Biològiques).

Atorgat a Sergi Herrando, Lluís Brotons, Joan Estrada, Santi Guallar i Marc Anton 

per l’obra Atles dels ocells de catalunya a l’hivern 2006-2009.

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

ponència: Josep Guitart i Duran, Joan Sanmartí Grego i Narcís Soler i Masferrer 

(membres de la Secció Històrico-Arqueològica).

Atorgat a Jordi Gibert Rebull pel treball la fi del món antic i l’inici de l’edat mit-

jana a la catalunya central segons l’arqueologia. poblament, producció econòmica i 

organització del territori entre els segles v-ix.

Premi IEC d’Història Medieval Pròsper de Bofarull

ponència: Gaspar Feliu i Montfort, Antoni Riera i Melis i Tomàs de Montagut 

Estragués (membres de la Secció Històrico-Arqueològica).

Atorgat a Albert Estrada Rius pel treball la casa de la moneda de Barcelona. les 

seques reials i els col·legis d’obrers i de moneders a la corona d’Aragó.

Premi IEC de Botànica Pius Font i Quer

ponència: Josep Vigo i Bonada, Jaume Terradas i Serra i Marta Estrada i Miyares 

(membres de la Secció de Ciències Biològiques).

Atorgat a Noemi Salvador Soler pel treball el gènere Bonnemaisonia (Bonnemai-

soniales, Rhodophyta) a la península ibèrica i les illes Balears: taxonomia, cicles vitals, 

corologia i aplicacions.

Premi IEC de Ciències Físiques Eduard Fontserè 

ponència: Francesc Serra i Mestres, David Jou i Mirabent i Josep Amat i Girbau 

(membres de la Secció de Ciències i Tecnologia).

Atorgat a Valentí Massana Gràcia pel treball optimització del procés de construc-

ció d’un ondulador d’imants permanents per a una font de llum de sincrotró.
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Premi IEC de Teoria i Crítica d’Arquitectura Lluís Domènech i Montaner

ponència: Joan Antoni Solans i Huguet i Pere Roca i Fabregat (membres de la 

Secció de Ciències i Tecnologia) i Josep M. Llop i Torné (president de la Societat Catalana 

d’Ordenació del Territori). 

Atorgat a Ramon Graus Rovira pel treball modernització tècnica i arquitectura a 

catalunya, 1903-1929.

Premi IEC de Lexicografia i Onomàstica Joan Coromines

ponència: Josep Moran i Ocerinjauregui, Joan Veny i Clar i Mariàngela Vilallonga 

Vives (membres de la Secció Filològica).

Atorgat a Alba Coll Pérez pel treball la norma lingüística en els diccionaris: con-

trast del discurs lexicogràfic de llengua catalana i de llengua castellana.

Premi IEC de Sociologia Manuel Sales i Ferré

ponència: Carlota Solé i Puig, Àngels Pascual de Sans i Anna Cabré i Pla (membres 

la Secció de Filosofia i Ciències Socials).

Atorgat a Carles Guirado González pel treball tornant a la muntanya. migració, 

ruralitat i canvi social al pirineu català. el cas del pallars sobirà.

Premi Ferran Sunyer i Balaguer

ponència: Alejandro Adem, Núria Fagella, Hyman Bass, Eero Saksman i Yuri 

Tschinken.

Atorgat a Veronique Fischer i Michael Ruzhansky pel treball Quantization on 

nilpotent lie Groups.

Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)

ponència: Joandomènec Ros i Aragonès, David Serrat i Congost, Romà Escalas i 

Llimona, Joan de Solà-Morales i Rubió, Joaquim Bruna i Floris, Josep Amat i Pagès, 

Marta Casanellas i Rius, Manuel Castellet i Solanas, Joan Girbau i Badó, Pere Pascual i 

Gainza i Núria Vila i Oliva.

Atorgat a l’Associació per promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya, 

per la creació de l’espai expositiu permanent «Experiències matemàtiques» al Palau Mer-

cader de Cornellà i per les altres activitats de divulgació de les matemàtiques realitzades 

el darrer any.
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Premi Fundació Mercè Rodoreda

ponència: Joaquim Molas i Batllori, Carles Miralles i Solà i Joaquim Mallafrè i 

Gavaldà (membres de la Comissió Tècnica del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda). 

Accèssit atorgat a Anne Charlon pel treball feliçment, era novel·lista: maria Au-

rèlia capmany.

Accèssit atorgat a Maria Lacueva i Lorenz pel treball les narradores valencianes 

de postguerra: recepció crítica i propostes d’anàlisi.

Premi Catalunya de Sociologia

ponència: Mònica Badia, Anna Parés, Marina Subirats, Marta Soler, Salvador 

Giner, Faustino Miguélez, Josep Maria Rotger i Albert Sòria.

Atorgat a Jordi Porta i Ribalta per la seva tasca com a organitzador i impulsor de 

la sociologia i les ciències socials a Catalunya, així com pel seu lideratge en la Fundació 

Jaume Bofill, que ha permès una projecció nacional i internacional de la sociologia cata-

lana.

Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística

ponència: Josep M. Nadal i Farreras, Miquel Àngel Pradilla i Cardona, Francesc 

Vallverdú i Canes, Joaquim Torres i Pla i Emili Boix i Fuster.

Atorgat a Joan Solé, Anna Torrijos i Montserrat Martínez pel llibre enquesta d’usos 

lingüístics de la població 2008: anàlisi. Volum ii. els factors clau de les llengües a cata-

lunya: edat, ocupació, classe social, lloc de naixement, territori i aprenentatge de català.

Concurs de Joves Sociòlegs

ponència: Salvador Carrasco, Joan Jiménez i Immaculada Pastor. 

Atorgat a Marc Barbeta Viñas pel treball investigant el consum ecològic: anàlisi 

sociomotivacional del consum i dels vincles en el cas de la metamarca ecològica.

Accèssit atorgat a Maria Gifre i Garcia i Olatz Ribera i Almandoz pel treball la 

crisi del mercat de treball a espanya. un estudi dels perfils de població aturada i propos-

tes de mesures adaptades als col·lectius.

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

ponència: Abel Mariné, Pere Castells i Rosaura Farré. 

Atorgat a Marta Manzanares Mileo pel treball el calendari pastisser català: conti-

nuïtats i canvis.
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Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris

ponència: Joan Anglès, Josep M. Alcañiz i Josefina Plaixats.

Atorgat a Pau Parés Montanyà pel treball estudi de la producció i de la qualitat 

farratgera de les pastures de la finca dels cingles de l’Avenc (tavertet). 2011.

Premi de la Societat Catalana d’Estudis Històrics

ponència: Mercè Morales, Josep Maria Figueres i Santiago Izquierdo.

Accèssit atorgat a Cristian Palomo Reina pel treball identitat i vocabulari nacional 

català a la catalunya moderna.

Accèssit atorgat a Marc Ponts Barrachina pel treball la família, la casa, l’obrador 

i la terra en la crisi i en la Guerra dels segadors (1592-1652).

Premi de la Societat Catalana de Biologia

ponència: Dolors Vaqué, Àurea Navarro i Joan Duran.

Atorgat a Elionora Peña Lozano pel treball Vulnerabilitat per psicosi mesurada en 

població sana catalana: el gen p250GAP.

Accèssit atorgat a Elena Vicario Orri pel treball el rol de creB en l’excitabilitat 

dels astròcits.

Premi de la Societat Catalana de Química

ponència: Josep Bonjoch, Santiago Álvarez i Jordi Llorca.

Atorgat a Verònica Postils Ribó pel treball electrurs. els composts del demà.

Premi de la Societat Catalana de Tecnologia

ponència: Xavier Cufí, Agustí Egea i M. Núria Salán.

Atorgat a Clara Corbella Vidal pel treball 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.

Premi de la Societat Catalana de Terminologia

ponència: Judit Freixa, Rosa M. Mateu i Elisabet Solé.

Atorgat a Deva Gresa Barbero pel treball estudi d’implantació terminològica. la 

gastronomia del pròxim orient i el nord d’Àfrica als restaurants de Gràcia i l’eixample 

de Barcelona.
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Premi dels Amics de l’Art Romànic

ponència: Francesca Español, Joaquim Graupera i Rosa Maria Martin.

Atorgat a Xènia Granero Villa pel treball la dansa de salomé en la pintura cata-

lana del segle xiv. estudi iconogràfic i apunts estilístics.

Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques

ponència: Josep Vives, Joaquim Ortega i Frederic Utzet. 

Atorgat a Ferran Antoni Mazaira Font pel treball Anàlisi multivariant de sèries 

temporals.

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia

ponència: Carme Montaner, Anna Ortiz i Pau Avellaneda.

Atorgat a Hicham Achebak pel treball immigració i ciutat. Agrupació i segregació 

espacial de la població de nacionalitat marroquina a tarragona, 2004-2012.

Menció honorífica atorgada a Meritxell Gisbert i Traveria pel treball 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).

Premi Jaume Camp de Sociolingüística

ponència: Xavier Moral (representant d’Òmnium del Vallès Oriental), Joan Pujolar 

(president de la Societat Catalana de Sociolingüística) i Joan A. Argenter (membre de la 

Secció Filològica).

Atorgat a Vanessa Bretxa i Riera pel treball el salt a secundària. els canvis en les 

tries lingüístiques i culturals dels preadolescents mataronins en la transició educativa.

Premi Torrens-Ibern

ponència: Rosa Mateu (Fundació Torrens-Ibern), Àngel Messeguer i Peypoch 

(membre de la Secció de Ciències i Tecnologia) i Jaume Martí i Llobet (president de la 

Societat Catalana de Terminologia).

Atorgat a Josep Maria Ribó Balust pel treball Apropament a les estructures de 

dades des del programari lliure.

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

ponència: Joaquim Mallafrè i Gavaldà, Joaquim Molas i Batllori i Carles Mira-

lles i Solà (membres de la Comissió Tècnica del Patronat de la Fundació Mercè Rodo-

reda).
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Atorgat a Trinidad Escudero Alcamí pel projecte la recepció crítica i la divulgació 

de ‘la plaça del diamant’ de mercè rodoreda.

Borsa d’estudi Abelard Fàbrega

ponència: Francesc Asensi i Botet, Joan Viñas i Salas i Ramon Gomis de Barbarà 

(membres de la Secció de Ciències Biològiques).

Atorgada a Marta de Castro i Català pel projecte estudi de marcadors biològics de 

risc prenatal en una cohort de nens catalans amb exposició intrauterina a drogues o al-

cohol.

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

ponència: Mariàngela Vilallonga i Vives (membre de la Secció Filològica), Francesc 

Fontbona i de Vallescar i Antoni Riera i Melis (membres de la Secció Històrico-Arqueolò-

gica). 

Atorgada a Joan Mahiques Climent pel projecte la ‘peregrinació del Venturós 

pelegrí’ i les ‘cobles de la mort’: edicions i gravats.

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

ponència: Joan Martí i Castell, Josep Moran i Ocerinjauregui i Màrius Serra i Roig 

(membres de la Secció Filològica).

Atorgada a Laura Viayna Graells pel projecte Adequació al català d’un material 

d’aprenentatge de basc: segona part.

Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

ponència: Joaquim Garriga i Riera (en representació de la Secció Històrico-Ar-

queològica), Manuel Llanas i Sala (en representació de la Secció Filològica), Iolanda 

Pelegrí (en representació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya), 

Lídia Pons i Griera (en representació de l’Associació Internacional de Llengua i Litera-

tura Catalanes) i Miquel Strubell i Trueta (en representació de la Fundació Congrés de 

Cultura Catalana).

Atorgada a Hanna Magdalena Budig (Alemanya) pel projecte producció i repro-

ducció de conflictes lingüístics a la comunitat de parla catalana. el cas del país Valencià.

Atorgada a Salvatore Marino (Itàlia) pel projecte edició crítica i publicació del 

‘memorial dels infants’ a l’Hospital de la santa creu de Barcelona.

Atorgada a Maria Adelina Ianos (Romania) pel projecte Actituds lingüístiques a 

catalunya. una anàlisi de la influència d’algunes variables psicosocials.
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Atorgada a Sebastian Roebert (Alemanya) pel projecte fonts documentals i bibli-

ogràfiques per a l’estudi del govern i de les xarxes socials d’elionor de sicília (1349-1375).

Borses d’estudi Països Catalans

ponència: Ricard Guerrero i Moreno (secretari científic de l’IEC), Ramon Sistac i 

Vicén i Josep Gifreu i Pinsach (membres de la Secció Filològica), Salvador Giner i de San 

Julián (membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials) i Eva Serra i Puig (membre de 

la Secció Històrico-Arqueològica).

1) En relació amb l’àmbit de les Illes Balears

Atorgada a Gabriel Mayol Arbona pel projecte les mobilitzacions ciutadanes dels 

països catalans en el segle xxi.

Atorgada a Rafael Puigserver Pou pel projecte la premsa comarcal i local a ca-

talunya i les illes Balears actualment. un estudi comparatiu.

2) En relació amb l’àmbit del País Valencià

Atorgada a Maria Valls Gandia pel projecte estudi comparatiu de l’aparició del 

moviment veïnal a la ciutat de València i Barcelona. Antecedents, orígens i consolidació 

del fenomen.

3) En relació amb l’àmbit de la Franja de Ponent, Andorra i l’Alguer

Atorgada a Clara María Sansó Galiay pel projecte una anàlisi comparativa de les 

actituds lingüístiques a la franja de ponent i catalunya.

Borses Ferran Sunyer i Balaguer

ponència: Joaquim Bruna i Floris, Marta Casanellas i Rius, Manuel Castellet i 

Solanas, Joan Girbau i Badó, Pere Pascual i Gainza i Joan de Solà-Morales i Rubió.

Atorgada a Francesc Font Martínez pel projecte Beyond the classical stefan problem.

Atorgada a Elisa Lorenzo García pel projecte Arithmetic of non-hyperelliptic genus 

3 curves.

Atorgada a Marina Murillo Arcila pel projecte comportament caòtic en compactes 

invariants per a operadors lineals.

Atorgada a Carlos de Vera Piquero pel projecte rational points on Atkin-lehner 

quotients of simura curves.

premis i borses que no s’han adjudicat o han restat deserts

Premi de Medi Ambient de l’Institut d’Estudis Catalans

Premi IEC de Fisiopatologia Quirúrgica Joaquim i Antoni Trias i Pujol

Premi IEC de Gramàtica Històrica i Història de la Llengua Marià Aguiló

 Memoria 2013-2014.indb   329 08/03/17   11:09



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

13
-2

01
4

330

Premi IEC de Dret Manuel Duran i Bas

Premi Fundació Mercè Rodoreda

Premi de la Societat Catalana d’Estudis Històrics

Premi de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física

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

Tres Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

Una borsa d’estudi Països Catalans, en relació amb l’àmbit de la Catalunya del Nord
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Relació d’activitats científiques 

organitzades, promogudes  

o acollides per l’IEC

Durant el curs 2013-2014, l’Institut d’Es-

tudis Catalans ha organitzat, promogut o 

acollit 410 activitats científiques, com ara 

sessions acadèmiques, debats, taules rodo-

nes, jornades, trobades, seminaris, col-

loquis, cursos, conferències, presentacions, 

sortides de treball, etc., la relació de les 

quals es detalla a continuació.

Activitats 2013-2014

Seminaris 18

Conferències 127

Presentacions 44

Col·loquis 9

Jornades 66

Sessions científiques 4

Reunions 2

Taules rodones 11

Tertúlies 4

Debats 18

Simposis 8

Fires 1

Lliuraments de premis 9

Congressos 14

Exposicions 16

Cursos 4

Homenatges 24

Concerts 6

Altres 25

Total 410

Seminaris

— IEC, 2 d’octubre. Seminari del cicle 

Qüestions d’estat. reflexions per al país 

del futur: «Llengua», a càrrec d’Isidor 

Marí, president de la Secció Filològica. 

Organització: Presidència de l’IEC i Òm-

nium Cultural.

— IEC, 16 d’octubre. Seminari 

del cicle Qüestions d’estat. reflexions per 

al país del futur: «Educació i ensenya-

ment», a càrrec de Joandomènec Ros, 

president de l’IEC, i Martí Teixidó, presi-

dent de la Societat Catalana de Pedagogia 

(IEC). Organització: Presidència de l’IEC 

i Òmnium Cultural.

— IEC, 30 d’octubre. Seminari 

del cicle Qüestions d’estat. reflexions per 

al país del futur: «Cultura», a càrrec de 

Carles Miralles, membre de la Secció Fi-

lològica. Organització: Presidència de 

l’IEC i Òmnium Cultural.

— IEC, 13 de novembre. Semi-

nari del cicle Qüestions d’estat. reflexions 

per al país del futur: «Ciència», a càrrec 

de Jaume Bertranpetit, membre de la 

Secció de Ciències Biològiques. Organit-

zació: Presidència de l’IEC i Òmnium 

Cultural.

— IEC, 15 i 16 de novembre. 1st 

European Autumn School on History of 

Science and Education: «Sources and 

resources for educational purposes in the 

era of Internet». Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC), European Society for the 

History of Science, Centre d’Història de 

la Ciència de la UAB i Càtedra UNESCO 

de Tècnica i Cultura de la UPC.

— IEC, 25 de novembre. Semi-

nari: efecte roca. Avaluació de l’impacte 
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econòmic del restaurant el celler de can 

roca. Organització: Secció de Filosofia i 

Ciències Socials de l’IEC i Acadèmia 

Catalana de Gastronomia.

— IEC, 27 de novembre. Semi-

nari del cicle Qüestions d’estat. reflexions 

per al país del futur: «Societat i política», 

a càrrec d’Oriol Homs, sociòleg. Organit-

zació: Presidència de l’IEC i Òmnium 

Cultural.

— IEC, 28 de novembre. Semi-

nari del cicle Qüestions d’estat. reflexions 

per al país del futur: «Economia», a 

càrrec de Guillem López Casasnovas, 

economista. Organització: Presidència de 

l’IEC i Òmnium Cultural.

— Institut de Ciències del Mar 

(Barcelona), 10 de gener. Seminari: nous 

avenços en ecologia microbiana 2013. 

Sessió conjunta de la Societat Catalana de 

Biologia i l’Institut de Ciències del Mar. 

Ponents: Rubén Duro, Andrea Butturini, 

Ana María Cabello Pérez, Guillem Salazar 

i Laura Gómez-Consarnau. Organització: 

Secció de Microbiologia de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC) i Institut de 

Ciències del Mar (CSIC).

— IEC, 21 de gener. Seminari: la 

memòria col·lectiva com una fusió dels 

mecanismes cognitius i processos cultu-

rals, a càrrec d’Aaron V. Cicourel, de la 

Universitat de Califòrnia (Estats Units). 

Presentà l’acte Carlos Lozares, del Depar-

tament de Sociologia de la UAB. Organit-

zació: Associació Catalana de Sociologia 

(IEC) i Màster de Tècniques d’Investiga-

ció Social Aplicada de la UAB, amb la 

col·laboració del Departament de Socio-

logia i Anàlisi de les Organitzacions de la 

UB i del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs 

de Catalunya.

— IEC, 29 i 30 de gener. Semi-

nari: l’adquisició de la competència 

plurilingüe. de la fonamentació científica 

a la pràctica escolar. Organització: Soci-

etat Catalana de Pedagogia (IEC).

— Universitat de Vic - Universitat 

Central de Catalunya, 7 de març. Work-

shop in translational Genomics, a la 

Universitat de Vic. Activitat vinculada al 

Màster en Anàlisi de Dades Òmiques. 

Organització: Secció de Genòmica i Pro-

teòmica de la Societat Catalana de Biolo-

gia (IEC), Grup de Recerca en Bioin-

formàtica i Estadística Mèdica de la 

Universitat de Vic i Bioinformàtics Barce-

lona.

— IEC, 31 de març. Seminari: 

entomología forense: cuando las eviden-

cias se escapan, a càrrec de Marta Sa-

loña, catedràtica de biologia de la Uni-

versitat del País Basc. Organització: 

Col·legi de Biòlegs de Catalunya, amb la 

col·laboració de la Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

— IEC, 4 d’abril. VII Seminari 

ESTALMAT. Professorat de Catalunya. 

Organització: Societat Catalana de Mate-

màtiques (IEC), Reial Acadèmia de Cièn-

cies Exactes, Físiques i Naturals i Fede-

ració d’Entitats per a l’Ensenyament de 

les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT).
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— IEC, 7 i 8 de maig. Primavera 

Pedagògica 2014. Organització: Societat 

Catalana de Pedagogia (IEC), amb la 

col·laboració de la UB i el suport del De-

partament d’Ensenyament de la Genera-

litat de Catalunya.

— IEC, 15 de maig. V Seminari 

de la Llengua de Signes Catalana. Hi 

intervingué, entre d’altres, Josep Quer, 

membre corresponent de la Secció Filolò-

gica. Organització: FESOCA, amb la 

col·laboració de l’IEC.

— IEC, 6 de juny. Third Watson 

Seminar in the Material and Visual His-

tory of Science: «How to write an urban 

history of science: New approaches and 

case studies». Organització: Societat 

 Catalana d’Història de la Ciència i de  

la Tècnica (IEC) i Centre d’Història de la 

Cièn cia.

— IEC, 3 de juliol. IV Seminari 

de Correcció de Textos: «Eines en línia de 

l’IEC per a la traducció i la correcció  

de textos». Organització: Servei de Cor-

recció Lingüística i Servei Editorial (IEC).

Conferències

— IEC, 6 de setembre. Conferència: 

«ORCID: Persistent researcher identifiers 

to support discoverability and interoper-

ability», a càrrec de Laure Haak, direc-

tora executiva d’ORCID (Open Researcher 

& Contributor ID). Organització: Obser-

vatori de la Recerca de l’IEC, Facultat de 

Biblioteconomia i Documentació de la UB, 

El Profesional de la Información, Institu-

ció CERCA i Consorci de Biblioteques 

Universitàries de Catalunya.

— IEC, 16 de setembre. Conferèn-

cia: «Josep Lluís Bausset, un maulet del 

País Valencià», a càrrec de Josep Miquel 

Bausset, biòleg i monjo de Montserrat, fill 

de Josep Lluís Bausset. Organització: Sec-

ció de Ciències Biològiques de l’IEC.

— IEC, 19 de setembre. Confe-

rència: «Nature’s Revenge: Responsibility, 

Reasonableness and Risk in Historical 

Perspective», a càrrec de Lorraine Daston, 

directora del Max Planck Institute for the 

History of Science, de Berlín. Organitza-

ció: Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (IEC) i Centre 

d’Història de la Ciència de la UAB.

— Universitat de Lleida (UdL), 

18 de setembre. Lliçó inaugural de la 

UdL: «El mosaic de la nostra tradició 

cultural», per Josep Vallverdú, escriptor i 

membre de l’IEC. 

— IEC, 1 d’octubre. Conferència: 

«El paisatge físic i cultural de la serra de 

Tramuntana», a càrrec de Vicent Maria 

Rosselló i Verger, soci honorari de la So-

cietat Catalana de Geografia. Organitza-

ció: Societat Catalana de Geografia (IEC).

— Universitat de París-Sorbona, 

4 d’octubre. Conferència: «Identitats a les 

Balears: entre el mirall calidoscòpic i la 

mirada dels altres», d’Isidor Marí, presi-

dent de la Secció Filològica, dins el VI 

Congrés Internacional de l’Associació 

Francesa de Catalanistes (AFC): «Les Illes 

Balears: literatura, llengua, història, arts». 
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Organització: AFC i Centre de Recherches 

Interdisciplinaires sur les Mondes Ibéri-

ques Contemporains.

— IEC, 8 d’octubre. Conferència: 

«El sentit de la resistència dels catalans 

(1713-1714)», de Joaquim Albareda 

Salvadó, de la Universitat Pompeu Fabra 

(UPF), dins el cicle el dret català tres-

cents anys després de la Guerra de suc-

cessió. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Jurídics (IEC) i Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Barcelona.

— Universitat de Barcelona (UB), 

9 d’octubre. Conferència magistral: «To-

wards a Cultural Geography of the An-

cient World», a càrrec de Reviel Netz, de 

la Universitat de Stanford (Estats Units), 

en el marc del cicle Geografies del conei-

xement. Organització: SCHCT i Grup de 

recerca Graecia Capta - Departament  

de Filologia Grega (UB).

— IEC, 9 d’octubre. Conferència: 

«Identitat personal i la possibilitat de vida 

després de la mort», a càrrec de Josep 

Macià, de la Facultat de Filosofia de la 

UB, dins el seminari de filosofia sobre la 

vida i la mort. Organització: Grup de 

Filosofia Analítica de la Societat Catalana 

de Filosofia (IEC).

— IEC, 14 d’octubre. Conferèn-

cia inaugural del curs d’Amics de l’Art 

Romànic (IEC): «El Louvre-Lens. Balan-

ce del primer aniversario de un proyecto 

cultural al servicio de un territorio euro-

regional», a càrrec de Xavier Dectot, di-

rector del Louvre-Lens. 

— IEC, 14 d’octubre. Conferèn-

cia: «La morfogènesi: dels gens a la for-

ma», a càrrec de Jordi Casanova, de 

l’Institut de Biologia Molecular de Barce-

lona (CSIC) i de l’Institut de Recerca 

Biomèdica de Barcelona. Organització: 

Secció de Ciències Biològiques (IEC).

— IEC, 15 d’octubre. Conferèn-

cia inaugural del curs 2013-2014 de la 

Societat Catalana de Pedagogia: «La 

institució escolar: porta oberta al plu-

rilingüisme», a càrrec de Josep-Lluís 

González Medina, director de la British 

School of Barcelona. 

— IEC, 21 d’octubre. Conferèn-

cia: «La vidriera en el gòtic civil català. 

Donem-li llum a un art perdut», a càrrec 

de Carme Domínguez Rodes, historiado- 

ra de l’art, dins el cicle el gòtic a l’abast. 

Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— IEC, 21 d’octubre. Conferèn-

cia inaugural del curs de la Societat Ca-

talana d’Economia: «La reemergència 

econòmica d’Àsia-Pacífic: com afecta les 

empreses, els professionals i els ciutadans 

en general», a càrrec de Jaume Giné i 

Daví, professor de la Facultat de Dret 

d’ESADE i secretari general de Casa Àsia.

— IEC, 23 d’octubre. Conferèn-

cia: «El sentit de la vida», a càrrec de José 

Martínez, de la Facultat de Filosofia de la 

UB, dins el seminari sobre la vida i la 

mort. Organització: Grup de Filosofia 

Analítica de la Societat Catalana de Filo-

sofia (IEC).
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— IEC, 23 d’octubre. Conferèn-

cia: «L’observança constitucional en el 

dret públic català», a càrrec d’Eva Serra, 

de la UB i membre de la Secció Històrico-

Arqueològica de l’IEC, dins del cicle el 

dret català tres-cents anys després de la 

Guerra de successió. Organització: Soci-

etat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC).

— IEC, 24 d’octubre. Conferèn-

cia: «Paul Vidal de La Blache et la géo-

graphie régionale française», a càrrec de 

Vincent Berdoulay, professor de geografia 

de la Universitat de Pau i de l’Ador. Or-

ganització: Societat Catalana de Geogra-

fia (IEC).

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània (València), 24 d’octubre. 

Conferència: «Comprendre la diabetis», a 

càrrec de Joan Guinovart, de l’Institut de 

Recerca Biomèdica de Barcelona, catedrà-

tic de la UB i membre de la Secció de 

Ciències Biològiques de l’IEC. Organitza-

ció: IEC.

— IEC, 24 d’octubre. Conferèn-

cia: «Happy birthday Bohr atom!? From 

the imaginary model of Bohr’s theory  

to the imagery of material atòmic models 

on display», a càrrec d’Arne Shirrmacher, 

de la Universitat Humboldt de Berlín. 

Organització: Societat Catalana d’Història 

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

tre d’Història de la Ciència de la UAB.

— IEC, 25 d’octubre. Conferèn-

cia «Una reflexió sobre la nostra recerca 

universitària», per Joan Manuel del Pozo, 

exconseller d’Educació i Universitats de 

la Generalitat de Catalunya, dins l’acte de 

celebració de la tesi doctoral 15.000 al 

repositori: tesis doctorals en Xarxa 

(tdX). Organització: Associació Catalana 

d’Universitats Públiques i Consorci de 

Biblioteques Universitàries de Catalunya.

— IEC, 29 d’octubre. Conferèn-

cia inaugural del curs de la Societat Ca-

talana d’Estudis Històrics: «Muret, 1213: 

tòpics i llocs comuns d’una batalla de-

cisiva, vuit segles després», a càrrec de 

Martín Alvira Cabrer, professor titular del 

Departament d’Història Medieval de la 

Facultat de Geografia i Història de la Uni- 

versitat Complutense de Madrid. 

— Centre de Cultura Contempo-

rània de Barcelona, 30 d’octubre. Con-

ferència: «La fine del Nuovo Mondo e 

l’inizio del nostro: il ritorno della geogra-

fia», a càrrec de Franco Farinelli, profes-

sor de geografia de la Universitat de Bo-

lonya i president de l’Associació de 

Geògrafs Italians. Organització: Societat 

Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 30 d’octubre. Conferèn-

cia: «El dret català sota el règim de Nova 

Planta», a càrrec de Sebastià Solé i Cot, 

de la UAB, dins el cicle el dret català 

tres-cents anys després de la Guerra de 

successió. Organització: Societat Catala-

na d’Estudis Jurídics (IEC).

— IEC, 30 d’octubre. Conferèn-

cia: «L’aigua que mengem: negoci per a 

uns, fam per a d’altres i un impacte am-

biental creixent», a càrrec de Narcís Prat, 

del grup de recerca FEM (Freshwater, 
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Ecology and Management) del Departa-

ment d’Ecologia de la UB. Organització: 

Secció d’Ensenyament de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 4 de novembre. Confe-

rència: «Apropament a l’escultura romà-

nica de la Seu Vella de Lleida», a càrrec 

de Francesc Fité Llevot, de la UdL, dins 

el cicle el romànic a l’abast. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— Amics de la UNESCO de Bar-

celona, 4 de novembre. Conferència: 

«Pa trimoni cultural, patrimoni natural. 

Una riquesa gairebé desconeguda», a 

càrrec de Joandomènec Ros, president de 

l’IEC i catedràtic d’ecologia de la UB. 

Organització: Amics de la UNESCO de 

Barcelona i Universitat Catalana d’Estiu.

— IEC, 6 de novembre. Confe-

rència inaugural del curs de la Societat 

Catalana de Física: «Mapes còsmics i les 

lleis de la física», a càrrec d’Enrique 

Gaztañaga, professor investigador del 

CSIC de l’Institut de Ciències de l’Espai. 

— Fundació Bosch i Cardellach 

(Sabadell), 7 de novembre. Conferència 

inaugural del curs de la Fundació Bosch 

i Cardellach: «El litoral i el mar de Cata-

lunya: llums i ombres», a càrrec de Joan-

domènec Ros, president de l’IEC.

— Facultat de Filologia de la UB, 

12 de novembre. Conferència: «L’origen 

i el desxiframent de l’escriptura a Meso-

potàmia», a càrrec de Lluís Feliu, de la 

UB, dins el cicle de conferències Història 

de les teories lingüístiques iii. Organitza-

ció: Màster Interuniversitari en Estudis 

Avançats i Aplicats en Llengua i Litera-

tura Catalanes de la UAB i de la UB, i 

Societat Catalana de Llengua i Literatura 

(IEC).

— IEC, 14 de novembre. Con-

ferència: «El paper d’Enric Lluch en  

el debat sobre l’organització i ordena- 

ció territorial de Catalunya», a càrrec de 

Pilar Riera, Ricard Pié i Jesús Burgueño. 

Organització: Societat Catalana de Geo-

grafia, Societat Catalana d’Ordenació del 

Territori (IEC) i Associació Catalana de 

Ciència Regional.

— IEC, 18 de novembre. Confe-

rència: «Isaac Albéniz: una obsessió ano-

menada òpera», a càrrec de Lluís Ro-

dríguez Salvà. Organització: Societat 

Catalana de Musicologia (IEC).

— IEC, 18 de novembre. Confe-

rència: «Josep A. Vandellós: estadístic, 

economista i demògraf català», a càrrec 

de Jordi Pascual Escutia, professor jubilat 

d’història del pensament econòmic a la 

UB. Organització: Societat Catalana d’Eco - 

nomia (IEC).

— IEC, 20 de novembre. Confe-

rència: «Vida immortal: origen evolutiu 

del sexe i de la mort», a càrrec de Ricard 

Guerrero, de la Facultat de Biologia de la 

UB i membre de l’IEC, dins el seminari 

sobre la vida i la mort. Organització: 

Grup de Filosofia Analítica de la Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 20 de novembre. Confe-

rència: «La terra és al cel», a càrrec de 
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Manel Soria, professor de termodinàmica 

de la UPC. Organització: Societat Cata-

lana de Tecnologia (IEC).

— IEC, 20 de novembre. Confe-

rència inaugural del curs 2013-2014 de 

la Societat Catalana de Matemàtiques: 

«L’IEC i les matemàtiques (1911-2011): 

Projecte d’estudi i base de dades», a càr-

rec de l’historiador de la ciència Miquel 

Terreu, i «En el centenari del naixement 

d’un matemàtic català exiliat: Ernest 

Corominas i Vigneaux», a càrrec de Julià 

Cufí, de la UAB. 

— Universitat Internacional de 

Catalunya, 25 de novembre. Conferència: 

«Ramon Llull i els advocats», a càrrec de 

Ricardo da Costa, de la Universitat Fede-

ral d’Espírito Santo (UFES) de Brasil, 

dins el cicle el dret català tres-cents anys 

després de la Guerra de successió. Orga-

nització: Societat Catalana d’Estudis Ju-

rídics (IEC).

— IEC, 25 de novembre. Confe-

rència: «Institut Ramon Muntaner. 10 

anys al servei de la recerca i la cultura», 

a càrrec de Lluís Puig, president del Pa-

tronat de l’Institut Ramon Muntaner 

(IRMU); Josep Santesmases, president  

de la Coordinadora de Centres d’Estudis de 

Parla Catalana i vicepresident de l’IRMU, 

i de M. Carme Jiménez, directora de  

l’IRMU. Organització: Amics de l’Art 

Romànic (IEC).

— IEC, 26 de novembre. Confe-

rència inaugural del curs de la Societat 

Catalana de Biologia: «Gens i funcions de 

la microbiota intestinal humana», a càrrec 

de Francisco Guarner, cap del Servei de 

l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universi-

tari Vall d’Hebron. 

— IEC, 26 de novembre. Confe-

rència inaugural del curs de la Societat 

Catalana de Filosofia: «Passat, present i 

futur del “camp” filosòfic català», a càr-

rec de Josep M. Bech Duró. 

— IEC, 27 de novembre. Confe-

rència inaugural del curs de la Institució 

Catalana d’Història Natural: «El delta de 

l’Ebre en perill? Una anàlisi dels reptes i 

de les realitats de la gestió de l’aigua al 

Baix Ebre», a càrrec de Narcís Prat, del 

grup de recerca FEM (Freshwater Ecology 

and Management Group) de la UB; de 

Carles Ibáñez, de l’IRTA de Sant Carles 

de la Ràpita, i d’Antoni Munné, de l’Agèn-

cia Catalana de l’Aigua. 

— IEC, 3 de desembre. Confe-

rència: «Joaquim Homs: un romàntic en  

un món modern», a càrrec d’Alexandre 

Garrobé. Organització: Societat Catalana 

de Musicologia (IEC). 

— Obra Cultural Balear (Mana-

cor), 9 de desembre. Conferència: «Tres 

clàssics de la literatura universal: l’odis-

sea, els Evangelis i la divina comèdia», 

a càrrec de Joan Francesc Mira, membre 

de la Secció de Filosofia i Ciències So- 

cials de l’IEC. Organització: Delegació de 

l’IEC a Palma i Obra Cultural Balear.

— IEC, 10 de desembre. Confe-

rència: «Té preu l’encaix de Catalunya?», 

a càrrec de Guillem López Casasnovas, 
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catedràtic d’economia de la UPF i conse-

ller del Banc d’Espanya. Organització: 

Càtedra Pasqual Maragall d’Economia i 

de Territori de la UB.

— IEC, 11 de desembre. Confe-

rència: «Avortament», a càrrec de Sergi 

Oms, de la Facultat de Filosofia de la UB, 

dins el seminari sobre la vida i la mort. 

Organització: Grup de Filosofia Analíti-

ca de la Societat Catalana de Filosofia 

(IEC).

— IEC, 12 de desembre. Con-

ferència: «Pierre Deligne, Premi Abel 

2013», a càrrec de Pilar Bayer, catedrà-

tica de la UB i membre de l’IEC. Organit-

zació: IEC. 

— IEC, 12 de desembre. Confe-

rència: «La llengua catalana en arxius 

aragonesos: el cas d’Albelda (Llitera) al 

segle xvi», a càrrec de Javier Giralt, de la 

Universitat de Saragossa. Organització: 

Societat Catalana de Llengua i Literatura 

(IEC).

— IEC, 16 de desembre. Confe-

rència: «El Museu d’Història dels Jueus 

de Girona. Un indret per a la memòria, 

una història per descobrir», a càrrec de 

Sílvia Planas Marcé, directora del Museu 

d’Història dels Jueus i de l’Institut d’Es-

tudis Nahmànides de Girona. Organitza-

ció: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 16 de desembre. Confe-

rència sobre el Premi Nobel d’Economia 

2013: «Amb bombolles o sense bombo-

lles? Aquesta és la qüestió», a càrrec de 

José García Montalvo, catedràtic d’econo-

mia de la UPF i membre de la ICREA-

Acadèmia. Organització: Societat Catala-

na d’Economia (IEC).

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània (OCCC) (València), 17 

de desembre. Conferència sobre el Premi 

Nobel de Literatura 2013, atorgat a Alice 

Munro: «Mestra del relat curt contempo-

rani», a càrrec de Dolors Udina, membre 

del Grup d’Estudi de la Traducció Cata-

lana Contemporània de la UAB i traduc-

tora de Munro. Organització: Delegació 

de l’IEC a València, Acció Cultural del 

País Valencià, Càtedra de Divulgació de 

la Ciència de la Universitat de València, 

Llibreria 3i4, Fundació Espanyola per a 

la Ciència i la Tecnologia i OCCC.

— Molí d’en Beió (Manacor), 17 

de desembre. Conferència: «Les normes 

ortogràfiques, indispensables avui com fa 

cent anys», a càrrec d’Isidor Marí, presi-

dent de la Secció Filològica de l’IEC. 

Organització: Ajuntament de Manacor.

— IEC, 17 de desembre. Confe-

rència: «Xarxes fragmentades: migració 

internacional des de la ciutat de Mèxic», 

a càrrec de Cristóbal Mendoza, professor 

de geografia de la Universitat Autònoma 

Metropolitana de Mèxic. Organització: 

Societat Catalana de Geografia (IEC). 

— IEC, 18 de desembre. Confe-

rència sobre el Premi Nobel de Física 

2013: «La partícula de Higgs, l’última 

peça d’un trencaclosques», a càrrec d’Al-

bert Bramon, de la UAB. Organització: 

Societat Catalana de Física (IEC).
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— IEC, 19 de desembre. Confe-

rència sobre el Premi Nobel de Química 

2013: «Mètodes multiescala en química 

computacional: donant importància al 

que és rellevant», a càrrec de Jordi Villà i 

Freixa, director de l’Escola Politècnica 

Superior de la UVic. Organització: Socie-

tat Catalana de Química (IEC).

— IEC, 20 de desembre. Confe-

rència: «Joaquim Folch i Torres i els es-

tudis d’art romànic», a càrrec de Francesca 

Español, presidenta d’Amics de l’Art Ro- 

mànic. Organització: Amics de l’Art Romà- 

nic (IEC) i Fundació Folch i Torres.

— IEC, 14 de gener. Conferència: 

«Els orígens històrics i geogràfics de l’ai-

gua mineral envasada a Catalunya», a 

càrrec d’Àlex Nobajas, professor de la 

Universitat de Keele. Organització: Soci-

etat Catalana de Geografia (IEC).

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània (València), 15 de gener. 

Conferència sobre el Premi Nobel de Fí-

sica 2013, a càrrec d’Antonio Pich, de 

l’Institut de Física Corpuscular, CSIC-UV. 

Organització: Delegació de l’IEC a Valèn-

cia, Acció Cultural del País Valencià, 

Càtedra de Divulgació de la Ciència de la 

Universitat de València, Llibreria 3i4, 

Fundació Espanyola per a la Ciència i la 

Tecnologia i OCCC.

— IEC, 15 de gener. Conferència: 

«Vides vivibles», a càrrec de Marta Jorba, 

de la Facultat de Filosofia de la UB, dins 

el seminari sobre la vida i la mort. Orga-

nització: Grup de Filosofia Analítica de la 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 16 de gener. Conferència: 

«Ciencia y sentimiento de la naturaleza 

en los orígenes de la conservación», a càrrec 

de Santos Casado, de la Universitat Autò-

noma de Madrid, dins del cicle ciències i 

ideologia en els parcs naturals espanyols. 

Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània (València), 20 de gener. 

Conferència sobre el Premi Nobel de Fi-

siologia o Medicina 2013, a càrrec de 

Fernando Aniento, ERI/ISIC Biotecnolo-

gia i Biomedicina de la Universitat de 

València. Organització: Delegació de l’IEC 

a València, Acció Cultural del País Valen-

cia, Càtedra de Divulgació de la Ciència 

de la Universitat de València, Llibreria 3i4, 

Fundació Espanyola per a la Ciència i la 

Tecnologia i OCCC.

— IEC, 20 de gener. Conferèn-

cia: «Tenim la política ferroviària adient 

al territori i la població?», a càrrec de 

Santiago Montero i Homs, enginyer in-

dustrial, membre de la Junta de l’Asso-

ciació d’Enginyers Industrials de Cata-

lunya i autor del llibre ferrocarril. el 

mitjà de transport del segle xxi. Organit-

zació: Societat Catalana d’Economia 

(IEC).

— IEC, 22 de gener. Conferència: 

«Nobel Prize for protein secretion: the big 

unsolved questions», a càrrec de Vivek 

Malhotra, del Centre de Recerca Genòmi-

ca. Organització: Societat Catalana de 

Biologia (IEC).
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— IEC, 23 de gener. Conferència: 

«La espacialidad del tiempo. Temporali-

dad y corporalidad en la danza improvi-

sación», a càrrec de Mónica Alarcón, 

professora de filosofia de la Universitat 

Albert Ludwig de Friburg i membre del 

grup d’investigació artística mBody i  

del grup de recerca SARX de la Universi-

tat Internacional de Catalunya. Organit-

zació: Societat Catalana de Filosofia (IEC) 

i grup de recerca SARX.

—  Octubre Centre de Cultura 

Contemporània (València), 29 de gener. 

Conferència sobre el Premi Nobel de Quí-

mica 2013 a càrrec de Maite Roca, del 

Departament de Química Física de la 

Universitat de València. Organització: 

Delegació de l’IEC a València, Acció Cultu-

ral del País Valencià, Càtedra de Divul-

gació de la Ciència de la Universitat de 

València, Llibreria 3i4, Fundació Espa-

nyola per a la Ciència i la Tecnologia i 

OCCC.

— IEC, 29 de gener. Conferència: 

«Canvi de paradigma en la teràpia contra 

el càncer: el tractament personalitzat», a 

càrrec Pere Gascón i Vilaplana, cap del 

Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital 

Clínic de Barcelona, coordinador de 

 Recerca de l’Institut Clínic de Malalties 

He matològiques i Oncològiques (ICMHO) 

i professor titular de la UB. Organització: 

Secció d’Ensenyament de la Societat Ca-

talana de Biologia (IEC).

— IEC, 30 de gener. Conferència: 

«Migraciones y endemismos: ideas e ins-

tituciones en el Parque Nacional de Doña-

na», a càrrec de Lino Camprubí, de la 

UAB, i de Sarah R. Hamilton, de la Uni-

versitat de Michigan, dins el cicle ciènci-

es i ideologies en els parcs naturals espa-

nyols. Organització: Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

(IEC).

— Octubre Centre de Cultura 

Con temporània (València), 3 de febrer. 

Conferència sobre el Premi Nobel d’Eco-

nomia 2013 a càrrec de Francisco J. Cli-

ment, del Departament d’Economia Fi-

nancera i Actuarial de la Universitat de 

València. Organització: Delegació de l’IEC 

a València, Acció Cultural del País Valen-

cià, Càtedra de Divulgació de la Ciència 

de la Universitat de València, Llibre- 

ria 3i4, Fundació Espanyola per a la Ci-

ència i la Tecnologia i OCCC.

— Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona, 5 de febrer. Conferència: «La 

prova biològica en el procés civil», a càr-

rec de Cristina Riba Trepat, de la UAB, 

dins el cicle el dret català tres-cents anys 

després de la Guerra de successió. Orga-

nització: Societat Catalana d’Estudis Ju-

rídics (IEC) i Il·lustre Col·legi d’Advocats 

de Barcelona.

— IEC, 10 de febrer. Conferència: 

«El vestit cortesà», a càrrec de Rosa M. 

Martín i Ros, historiadora dels tèxtils i la 

indumentària, dins el cicle promoció ar-

tística femenina a la corona d’Aragó 

baixmedieval. Organització: Amics de 

l’Art Romànic (IEC).
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— IEC, 10 de febrer. Discurs de 

recepció de Jordi Salas-Salvadó com a 

membre de la Secció de Ciències Biològi-

ques de l’IEC: «Efectes sobre la salut d’un 

concentrat de nutrients encapsulat d’una 

manera natural i consumit per l’home des 

de temps ancestrals».

— IEC, 12 de febrer. Conferència: 

«La contribució de la Mancomunitat de 

Catalunya a la recuperació de les institu-

cions d’autogovern», a càrrec de Judith 

Gifreu i Font, directora de la Càtedra 

Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics 

Locals de la UAB, dins el cicle el dret 

català tres-cents anys després de la Guer-

ra de successió. Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Jurídics (IEC).

— IEC, 12 de febrer. Conferència: 

«Els reptes del big data en bioinformàti-

ca», a càrrec de Jordi Torres, catedràtic 

de la UPC Barcelona Tech. Organització: 

Bioinformàtics Barcelona, amb la col-

laboració de l’IEC.

— Universitat de València, 13 de 

febrer. Conferència: «Reflexions sobre la 

naturalesa i l’origen de l’evolució biològi-

ca», a càrrec de Kepa Ruiz-Mirazo, de la 

Universitat del País Basc, dins el cicle dia 

de darwin 2014. Organització: Delegació 

de l’IEC a València.

— IEC, 13 de febrer. Conferència: 

«La protecció de la natura a Catalunya a 

la Transició i primers anys de democrà-

cia», a càrrec de Judit Gil Farrero, de la 

UAB, dins el cicle ciències i ideologies en 

els parcs naturals espanyols. Organitza-

ció: Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 19 de febrer. Conferència: 

«Les proves de l’existència de Déu», a 

càrrec d’Olga Fernández Prat, del Depar-

tament de Filosofia de la UAB, dins el 

seminari sobre la vida i la mort. Organit-

zació: Grup de Filosofia Analítica de la 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— Centre Comarcal Lleidatà 

(Barcelona), 20 de febrer. Conferència 

sopar: «El paper de l’Institut d’Estudis 

Catalans en la Catalunya independent», 

a càrrec de Joandomènec Ros, president 

de l’IEC. Organització: Amicsprada.

— IEC, 20 de febrer. Conferència: 

«Il medioevo sardo, gli ordini monastici 

benedettini e il romanico», a càrrec de 

Roberto Lai, historiador de la Sardenya 

medieval, dins el cicle el romànic a 

l’abast. Organització: Amics de l’Art 

Romànic (IEC).

— IEC, 24 de febrer. Conferència: 

«De belleza y piedad. Promociones de 

María de Castilla, reina de Aragón», a 

càrrec de María del Carmen García He-

rrero, de la Universitat de Saragossa, dins 

el cicle promoció artística femenina a la 

corona d’Aragó baixmedieval. Organit-

zació: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 3 de març. 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 UPF. Organització: Societat Catalana 
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d’Economia i Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC).

— IEC, 5 de març. Conferència: 

«La primavera àrab o un llarg i deso- 

lat hivern àrab?», a càrrec de Nadia El-

Awadi, metgessa i periodista científica 

egíp cia, amb motiu de la commemoració 

del Dia Internacional de les Dones a l’IEC. 

Organització: IEC.

— IEC, 6 de març. Conferència: 

«Vint anys després dels grans incendis de 

la Catalunya Central (1994-2014)», a 

càrrec de Roser Rodríguez Carreras, de la 

UB. Organització: Societat Catalana de 

Geografia (IEC).

— Universitat d’Alacant, 7 de 

març. Conferència: «L’ortografia catalana 

al País Valencià: unitat en la diversitat», a 

càrrec de Vicent Pitarch, membre de la 

Secció Filològica de l’IEC, dins la comme-

moració del centenari de la publicació de 

les normes ortogràfiques de l’IEC. Orga-

nització: IEC i Departament de Filologia 

Catalana de la Universitat d’Alacant.

— IEC, 10 de març. Conferència: 

«L’univers de la reina Elisenda de Mont-

cada», a càrrec de Francesca Español, 

presidenta d’Amics de l’Art Romànic, dins 

el cicle promoció artística femenina a la 

corona d’Aragó baixmedieval. Organit-

zació: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— Cam Cultural (Elx), 11 de 

març. Conferència: «Començar de zero. 

Reflexions sobre la creació literària», a 

càrrec de Jaume Cabré, escriptor i mem-

bre de la Secció Filològica. Organització: 

Delegació de l’IEC a Alacant i Associació 

El Tempir, amb la col·laboració de l’Obra 

Social de Caja Mediterráneo i la llibreria 

Ali i Truc.

— Universitat d’Alacant, 12 de 

març. Conferència: «El plaer de narrar», 

a càrrec de Jaume Cabré, escriptor i mem-

bre de la Secció Filològica. Organització: 

Delegació de l’IEC a Alacant, amb la 

col·laboració de la Universitat d’Alacant, 

el Departament de Filologia Catalana de 

la Facultat de Filologia i Lletres i l’Aula 

Literària de la Universitat d’Alacant.

— IEC, 12 de març. Conferència: 

«La història dels 600 anys de l’Atles ca-

talà de 1375», a càrrec de Montserrat 

Galera, sòcia d’honor de la Societat Ca-

talana de Geografia (SCG). Organització: 

Societat Catalana de Geografia (IEC). 

— IEC, 12 de març. Conferència: 

«Descodificant el nostre genoma: epige-

nètica en la salut i en la malaltia», a 

càrrec de María Berdasco Menéndez, in-

vestigadora del Programa d’Epigenètica 

i Biologia del Càncer (PEBC) de l’Hospi-

tal Duran i Reynals. Organització: Secció 

d’Ensenyament de la Societat Catalana 

de Biologia (IEC).

— IEC, 17 de març. Conferència: 

«Cohesió social a Catalunya», a càrrec 

d’Antonio Manresa Sánchez, catedràtic 

d’economia de la UB. Organització: Socie-

tat Catalana d’Economia (IEC) i Centre 

d’Estudis Econòmics i Socials.

— IEC, 17 de març. Conferència: 

«Joaquim Folch i Torres i els teixits me-
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dievals», a càrrec de Rosa M. Martín i Ros, 

historiadora dels tèxtils i la indumentària, 

dins el cicle el romànic a l’abast. Organit-

zació: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 19 de març. Conferència: 

«Reencarnació», a càrrec d’Albert Solé, del 

Departament de Filosofia de la UAB, dins 

el seminari sobre la vida i la mort. Orga-

nització: Grup de Filosofia Analítica de la 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 20 de març. Conferència 

«La informació geogràfica en la Guerra 

Civil espanyola. El cas dels cartògrafs 

italians», a càrrec de Carme Montaner i 

Luis Urteaga, de la UB. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 25 de març. Conferència: 

«El llatí dels grecs. Bilingüisme a les ins-

cripcions del món hel·lènic», a càrrec 

d’Anna Ginesta. Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Clàssics (IEC). 

— IEC, 25 de març. Conferència 

«Geografías del conocimiento arqueológi-

co: relaciones entre los arqueólogos es-

pañoles y británicos en el siglo xx», a 

càrrec de Margarita Díaz-Andreu, de la 

ICREA-UB. Organització: Societat Cata-

lana d’Història de la Ciència i de la Tèc-

nica (IEC).

— IEC, 26 de març. Conferència: 

«La bogeria», a càrrec d’Ernest Weikert, 

de l’INS El Morell (GSADI), dins el semi-

nari de filosofia sobre la vida i la mort. 

Organització: Grup de Filosofia Analítica 

de la Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 27 de març. Conferència: 

«Calidad de vida urbana en Chile: evalua-

ción de indicadores», a càrrec d’Ana Ma- 

ría Cabello, professora de geografia de la 

Universitat Autònoma de Xile. Orga-

nització: Societat Catalana de Geografia 

(IEC).

— IEC, 31 de març. Conferència: 

«La imatge perpètua d’un rei ideal. El 

panteó reial de Santa Maria da Vitória, 

Portugal», a càrrec de Begoña Farre, de 

la Universitat Nova de Lisboa, dins el 

cicle el gòtic a l’abast. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 2 d’abril. Conferència: 

«La lingüística forense i el paper del 

 peritatge lingüístic», a càrrec de Sheila 

Queralt i de Núria Gavaldà, professores 

de la UPF. Organització: Societat Catala-

na d’Estudis Jurídics (IEC).

— IEC, 3 d’abril. Conferència: 

«Xeremies i dolçaines, un món sonor 

d’origen medieval», a càrrec de Romà 

Escalas, membre de l’IEC, dins els actes 

de la celebració de Barcelona, capital de 

la sardana 2014. Organització: IEC.

— IEC, 3 d’abril. Conferència: 

«La música a la cort de Carles d’Àustria 

(Barcelona, 1705-1712)», a càrrec de 

Josep Dolcet. Organització: Societat Ca-

talana de Musicologia (IEC).

— IEC, 4 d’abril. Conferència: 

«Eugenic madness: asylums and the data 

of heredity», a càrrec de Theodore M. 

Porter, de la Universitat Estatal de Cali-

fòrnia a Los Angeles (UCLA). Organitza-
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ció: Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 8 d’abril. Conferència: 

«Tomàs Milans i Godayol (1672-1742), 

mestre de capella del palau de la Comtes-

sa i de la catedral de Girona», a càrrec de 

Josep M. Gregori. Organització: Societat 

Catalana de Musicologia (IEC).

— IEC, 9 d’abril. Conferència: 

«Vida humana i vida animal», a càrrec de 

Carlota Serrahima, de la Facultat de Fi-

losofia de la UB, dins el seminari de filo-

sofia sobre la vida i la mort. Organització: 

Grup de Filosofia Analítica de la Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 10 d’abril. Conferència: 

«La tenora i la barítona de l’IEC», a càr-

rec de Joaquim Agulló, membre de l’IEC, 

dins els actes de la celebració de Barcelo-

na, capital de la sardana 2014. Organit-

zació: IEC.

— IEC, 22 d’abril. Conferència: 

«La llei sagrada de Selinut», a càrrec del 

professor Carles Garriga. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Clàssics (IEC).

— Facultat de Dret de la UPF, 25 

d’abril. Conferència «Justícia i legalitat 

de l’autodeterminació nacional i la seces-

sió. Reflexions entorn de la independència 

de Catalunya», a càrrec de Pau Bossaco-

ma i Busquets, de la UPF, dins el cicle el 

dret català tres-cents anys després de la 

Guerra de successió. Organització: Soci-

etat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC).

— IEC, 28 d’abril. Conferència: 

«Bombolles especulatives», a càrrec de 

Jaume Ventura Fontanet, investigador del 

Centre de Recerca en Economia Interna-

cional (CREI). Organització: Societat 

Catalana d’Economia (IEC) i CREI.

— IEC, 28 d’abril. Conferència: 

«La portalada de Ripoll i els seus instru-

ments musicals», a càrrec del musicòleg 

Antoni Madueño, dins el cicle el romànic 

a l’abast. Organització: Amics de l’Art 

Romànic (IEC).

— IEC, 29 d’abril. Conferència: 

«El Raval de Barcelona, laboratori d’es-

tudis urbans», a càrrec de Carles Carreras, 

de Sergi Martínez i de Lluís Fragoclols, 

professors de geografia de la UB. Orga-

nització: Societat Catalana de Geografia 

(IEC).

— Can Alcover Espai de Cultura 

(Palma), 29 d’abril. Conferència: «Jacint 

Verdaguer: constructor de l’imaginari 

nacional català», a càrrec de Ricard Tor-

rents, membre de la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials de l’IEC, professor emè-

rit de la Universitat de Vic i president de 

la Societat Verdaguer. Organització: De-

legació de l’IEC a Palma i Cultura i País. 

Grup d’Anàlisi i d’Opinió, amb la col-

laboració de l’Obra Cultural Balear.

— IEC, 6 de maig. Conferència: 

«Epigrafia tessel·lada a Hispània: revisió 

i novetats», a càrrec del professor Joan 

Gómez Pallarès. Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Clàssics (IEC).

— IEC, 6 de maig. Conferència: 

«Mal temps espacial. Oratges de plasma 

i tempestes de radiació solar», a càrrec de 
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Blai Sanahuja, catedràtic d’astrofísica de 

la UB. Organització: Societat Catalana  

de Física (IEC).

— Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona, 7 de maig. Conferència «La 

responsabilitat penal de les persones ju-

rídiques», a càrrec de Raquel Montaner 

Fernàndez, de la UPF, dins el cicle el dret 

català tres-cents anys després de la Guer-

ra de successió. Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Jurídics (IEC).

— IEC, 7 de maig. Conferència: 

«La guerra», a càrrec d’Ambròs Domingo, 

de l’INS Torredembarra, dins el seminari 

sobre la vida i la mort. Organització: 

Grup de Filosofia Analítica de la Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— Can Alcover Espai de Cultura 

(Palma), 13 de maig. Conferència: «La 

projecció internacional de la llengua, la 

literatura i la cultura catalanes», a càr- 

rec de Vicenç Villatoro, escriptor. Orga-

nització: Delegació de l’IEC a Palma i 

Cul tura i País. Grup d’Anàlisi i d’Opinió, 

amb la col·laboració de l’Obra Cultural 

Balear.

— Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona, 14 de maig. Conferència: «Res-

ponsabilitat civil per difamacions a Inter-

net», a càrrec d’Antoni Rubí Puig, de la 

UPF, dins el cicle el dret català tres-cents 

anys després de la Guerra de successió. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Jurídics (IEC).

— IEC, 21 de maig. Conferència: 

«Literatura hebrea contemporània: la 

força de la tradició», a càrrec d’Ana Be-

jarano, de la UB. Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Hebraics (IEC).

— IEC, 22 de maig. Conferència: 

«Els nivells de govern local a Europa», a 

càrrec de Xavier Bertrana Horta, professor 

del Departament de Dret Constitucional 

i Ciència Política de la UB i cap del Servei 

de Planificació i Avaluació de la Diputa- 

ció de Barcelona. Organització: Societat 

Catalana de Geografia (IEC).

— Centre Mil·lenari de Toluges, 

23 de maig. Conferència: «La llengua 

catalana, una identitat en el món», a càr-

rec d’Isidor Marí, president de la Secció 

Filològica de l’IEC, i de Joan Peytaví, 

membre de la Secció Filològica. Organit-

zació: Centre Mil·lenari de Toluges.

— IEC, 26 de maig. Conferència: 

«Districtes industrials i innovació», a càr-

rec de Vittorio Galleto, doctor en econo-

mia i cap de l’Àrea d’Economia i Terri tori 

de l’Institut d’Estudis Regionals i Metro-

politans de Barcelona. Organització: So-

cietat Catalana d’Economia (IEC).

— IEC, 27 de maig. Conferència: 

«Las inscripciones de la Cueva Negra 

(Fortuna, Murcia)», a càrrec de la pro-

fessora Isabel Velázquez. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Clàssics 

(IEC).

— IEC, 28 de maig. Conferència: 

«Tres-cents anys després, en el camí cap 

a l’estat propi», a càrrec de Marcel Mateu 

Vilaseca, de la Universitat Oberta de 

Catalunya, dins el cicle el dret català 
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tres-cents anys després de la Guerra de 

successió. Organització: Societat Catala-

na d’Estudis Jurídics (IEC).

— IEC, 28 de maig. Conferència: 

«Ètica i procreació», a càrrec de Serena 

Olsaretti, de la ICREA - UPF, dins el se-

minari sobre la vida i la mort. Organit-

zació: Grup de Filosofia Analítica de la 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 5 de juny. Conferència: 

«Els estudis de demolingüística en la so-

ciolingüística catalana», a càrrec de Joa-

quim Torras i Natxo Sorolla, amb motiu 

de la commemoració del 40è aniversari 

del Grup Català de Sociolingüística. Or-

ganització: Societat Catalana de Sociolin-

güística (IEC).

— IEC, 12 de juny. Conferència: 

«Model territorial i transformacions soci-

als en els darrers decennis a Mallorca. 

Efectes en la mobilitat i oportunitats per 

a un canvi modal», a càrrec de Joana M. 

Seguí Pons, professora de geografia de la 

UIB. Organització: Societat Catalana de 

Geografia (IEC).

— IEC, 16 de juny. Conferència: 

«Joan Sardà, potser el millor economista 

espanyol del segle xx», a càrrec de Jacint 

Ros, professor jubilat d’economia aplica-

da de la UB. Organització: Societat Cata-

lana d’Economia (IEC).

— IEC, 19 de juny. Conferència: 

«Llengua i independència. Una anàlisi 

crítica sobre les dades dels Baròmetres 

d’Opinió Pública (BOP) del CEO», a 

càrrec dels demolingüistes Joaquim Torres 

i Albert Fabà. Organització: Societat 

Catalana de Sociolingüística (IEC).

— IEC, 20 de juny. Conferèn- 

cia: «El dret de resistència des del punt 

de vista cosmopolita», a càrrec d’Yves-

Charles Zarka, professor de la Universitat 

de París-Descartes. Organització: Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— Església romànica de Sant 

Serni de Cabó, 26 de juliol. Conferència: 

«La importància lingüística i històrica del 

manuscrit dels Greuges de Guitard Isarn, 

senyor de Caboet». Ponents: Carles Gas-

cón, tècnic de patrimoni del Consell Co-

marcal de l’Alt Urgell; Josep Moran, di-

rector de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC; 

Joan Anton Rabella, cap de l’Oficina 

d’Onomàstica de l’IEC, i Susanna Vela, 

cap de l’Àrea d’Arxius i Gestió de Docu-

ments del Govern d’Andorra i directora 

de l’Arxiu Nacional d’Andorra. Organit-

zació: Associació d’Amics de la Vall de 

Caboet, amb la col·laboració del Consell 

Comarcal de l’Alt Urgell, l’Ajuntament de 

Cabó, l’IDAPA, l’Institut d’Estudis Iler-

dencs i la Diputació de Lleida.

Presentacions

— IEC, 17 de setembre. Presentació de 

l’«Atles dels ecosistemes dels Països Ca-

talans» (suplement de la Història natural 

dels països catalans), a càrrec de Joan-

domènec Ros, president de l’IEC i autor 

del pròleg; David Bueno, director del 

volum; Xavier Duran, director de l’espai 

el medi ambient de TV3, i Ramon Folch, 

 Memoria 2013-2014.indb   346 08/03/17   11:09



A
ss

e
ss

o
r

A
m

e
n

t
, 

p
r

o
m

o
c

ió
 i

 d
if

u
si

ó
 d

e
 l

A
 r

e
c

e
r

c
A

347

membre de l’IEC. Organització: Enciclo-

pèdia Catalana i IEC.

— Ateneu Barcelonès, 18 de se-

tembre. Presentació del llibre la univer-

sitat de Barcelona i el parlament de  

catalunya durant la Guerra civil de 1936, 

d’Albert Balcells, membre de l’IEC, a 

càrrec de Jordi Casassas, catedràtic de la 

UB i membre de l’IEC. Organització: 

Ateneu Barcelonès i IEC.

— IEC, 19 de setembre. Presen-

tació del volum número 22 de treballs de 

sociolingüística catalana. Organització: 

Societat Catalana de Sociolingüística 

(IEC).

— IEC, 3 d’octubre. Presentació 

de la segona edició del llibre manual per 

la independència. Ara és l’hora, cata-

lans!, de Dolors Feliu Torrent, directora 

general de Serveis Consultius del Depar-

tament de la Presidència de la Generalitat 

de Catalunya, a càrrec de Mercè Barceló 

Serramalera, catedràtica de dret consti-

tucional de la UAB. Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Jurídics (IEC).

— Facultat de Filosofia de la UB, 

7 d’octubre. Presentació del llibre Alam-

bre de púas: una ecología de la moderni-

dad, de Reviel Netz, de la Universitat  

de Stanford (Estats Units), a càrrec de 

Jaume Sastre, traductor de l’obra. L’acte 

forma part del cicle de col·loquis Geo-

grafies del coneixement. Organització: 

SCHCT (IEC) i Grup de Recerca Graecia 

Capta - Departament de Filologia Grega 

(UB).

— IEC, 9 d’octubre. Acte de pre-

sentació de la publicació del llibre d’estil 

de la corporació catalana de mitjans 

Audiovisuals, sota la presidència de Brau-

li Duart, president de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals, i Joando-

mènec Ros, president de l’IEC.

— IEC, 14 d’octubre. Presenta-

ció: «Espriu Digital. El patrimoni literari 

de Salvador Espriu al Corpus Literari 

Digital». Acte presidit per Joandomènec 

Ros, president de l’IEC, i per Ferran 

Mascarell, conseller de Cultura de la Ge-

neralitat de Catalunya, amb les interven-

cions de Laura Borràs, directora de la 

Institució de les Lletres Catalanes, i Joan 

Ramon Veny, director de la Càtedra Mà-

rius Torres. Organització: IEC, Càtedra 

Màrius Torres de la UdL i Institució de les 

Lletres Catalanes.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 23 d’octubre. Presentació del llibre 

els països del tallamar, a la universitat 

d’Alacant, de Joan-Carles Martí, a càrrec 

de Josep M. Escolano, professor de la 

Universitat d’Alacant. Organització: De-

legació de l’IEC a Alacant.

— IEC, 5 de novembre. Presen-

tació del llibre puig i cadafalch, president 

de catalunya, i la seva època, del membre 

de l’IEC Albert Balcells, a càrrec de Vicenç 

Villatoro, escriptor i director de la Fun-

dació Ramon Llull. Organització: Secció 

Històrico-Arqueològica de l’IEC.

— IEC, 21 de novembre. Presen-

tació del llibre reptes en la cartografia 
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del paisatge. dinàmiques territorials i 

valors intangibles, a càrrec de M. Carme 

Montaner, cap de la Cartoteca de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya, i Joan Nogué, 

director de l’Observatori del Paisatge de 

Catalunya, entitat editora del llibre. Or-

ganització: Societat Catalana de Geogra-

fia (IEC).

— IEC, 29 de novembre. Presen-

tació del llibre conservar aprofitant: com 

integrar el canvi global en la gestió dels 

boscos espanyols, resultat del projecte de 

recerca en els ecosistemes mediterranis 

MONTES. Organització: CREAF, amb la 

col·laboració de la Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

— IEC, 4 de desembre. Presenta-

ció del llibre medieval european coinage. 

Volume 6. the iberian peninsula, de 

Miquel Crusafont, Anna Maria Balaguer 

i Philip Grierson, a càrrec de Jaume So-

brequés, president de la Societat Catalana 

d’Estudis Històrics; Elina Screen, editora 

general de l’obra i professora de la Uni-

versitat d’Oxford; Jonathan Jarrett, cura-

dor del volum sobre la península Ibèrica 

i professor de la Universitat de Birmin-

gham, i Miquel Crusafont i Anna Maria 

Balaguer. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Numismàtics (IEC). 

— IEC, 9 de desembre. Presenta-

ció de l’itinerari literari autoguiat «siats 

de natura d’anguila»: Bernat metge i 

Barcelona, editat per la Càtedra Maria 

Àngels Anglada de Patrimoni Literari, 

dins la commemoració dels sis-cents anys 

de la mort de Bernat Metge. Organització: 

IEC i Càtedra M. Àngels Anglada.

— Can Alcover Espai de Cultura 

(Palma), 10 de desembre. Presentació del 

llibre el tramvia groc, de Joan Francesc 

Mira, membre de l’IEC, a càrrec de Joan 

Mas i Vives i Miquel Àngel Llauger. Or-

ganització: Delegació de l’IEC a Palma i 

l’entitat Cultura i País, amb la col·labo- 

ració de l’Obra Cultural Balear.

— IEC, 11 de desembre. Presen-

tació de les conclusions del cicle Qüestions 

d’estat. reflexions per al país del futur, 

organitzat per l’IEC i Òmnium Cultural.

— IEC, 18 de desembre. Presen-

tació dels resultats de la llengua al carrer. 

un estudi sobre les llengües escoltades als 

principals eixos comercials dels districtes 

barcelonins, a càrrec d’Anna Torrijos, de 

la Direcció General de Política Lingüísti-

ca, i Albert Fabà, del Centre de Norma-

lització Lingüística. Organització: Societat 

Catalana de Sociolingüística (IEC).

— Centre de Lectura de Reus, 10 

de gener. Presentació del llibre ramon 

Amigó Anglès, pedagog del territori 

(1925-2011), de Xavier Ferré Trill, a càr- 

rec dels filòlegs Joaquim Mallafrè i Josep 

Murgades. Organització: Centre de Lec-

tura de Reus i Òmnium Baix Camp, amb 

la col·laboració de l’IEC, la URV i Publi-

cacions de l’Abadia de Montserrat.

— IEC, 15 de gener. Presentació 

del llibre ouranós-Gaia. l’espai a Grècia 

iii: anomenar l’espai, editat per Montser-

rat Jufresa, Montserrat Reig, Jesús Ca- 
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rruesco, Gemma Fortea, Roger Miralles i 

Isabel Rodà, a càrrec de Jaume Pòrtulas, 

de la UB, i de Joan Martí, de la URV. 

Organització: Institut Català d’Arqueolo-

gia Clàssica i Societat Catalana d’Estudis 

Clàssics (IEC).

— IEC, 16 de gener. Presentació 

del document unes humanitats amb futur, 

sota la presidència de la consellera d’En-

senyament, Irene Rigau, i amb la partici-

pació del secretari general d’Universitats 

i Recerca de Catalunya, Antoni Caste- 

llà; el president de l’IEC, Joandomènec 

Ros; el degà de la Facultat de Teologia, 

Armand Puig, i diverses personalitats 

signants del document. Presentadora: 

Ester Romero, periodista. Organització: 

IEC i Facultat de Teologia de Catalunya.

— IEC, 21 de gener. Presentació 

del portal CiT (Terminologia de Ciències 

i Tecnologia), resultat del programa de 

recerca Diccionari de Ciència i Tecnolo- 

gia (CDT), a càrrec de M. Teresa Cabré,  

mem bre de la Secció Filològica. Organit-

zació: Secció de Ciències i Tecnologia de 

l’IEC.

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània (València), 4 de febrer. 

Presentació del llibre el somni de lucreci, 

de Martí Domínguez, a càrrec de José Pío 

Beltrán, delegat institucional del CSIC, 

dins dels actes del cicle dia de darwin 

2014. Organització: Delegació de l’IEC a 

València, Acció Cultural del País Valencià, 

Càtedra de Divulgació de la Ciència de la 

Universitat de València, Llibreria 3i4, 

Fundació Espanyola per a la Ciència i la 

Tecnologia i OCCC.

— IEC, 13 de febrer. Presentació 

del llibre costums sobre termenals, ca-

mins i aigües, reeditat per la Societat 

Catalana de Geografia (SCG), a càrrec de 

l’historiador Jordi Casassas. Organització: 

SCG (IEC) i Diputació de Barcelona.

— IEC, 14 de febrer. Presenta- 

ció de l’anuari societat catalana 2013,  

de l’Associació Catalana de Sociologia 

(ACS), a càrrec de Jordi Estivill, sociòleg 

i coordinador de l’estudi, i Andreu Missé, 

periodista i director de la revista Alter-

nativas económicas. Organització: ACS 

(IEC).

— IEC, 14 de febrer. Acte de pre-

sentació de l’obra poesia completa de 

Rafael Caria, amb les intervencions  

de Joandomènec Ros, president de l’IEC; 

Isidor Marí, president de la Secció Filolò-

gica de l’IEC; August Bover, curador de 

l’obra, i Àlex Susanna, director de l’Ins-

titut Ramon Llull, i amb un recital de 

poemes i cançons a cura de Franca Masu, 

de la soprano Eulàlia Ara i de la pianista 

Tània Parra. Organització: Institut d’Es-

tudis Catalans, Adesiara Editorial i Fa-

solcat.

— Museu de Sant Boi de Llobre-

gat, 20 de febrer. Presentació del llibre 

Barcino ii. marques i terrisseries d’àmfo-

res al Baix llobregat, a càrrec de José 

Remesal Rodríguez, catedràtic d’història 

antiga de la UB i sota la presidència de 

Jaume Bosch, alcalde de Sant Boi de Llo-
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bregat. Organització: IEC i Institut Cata-

là d’Arqueologia Clàssica.

— Il·lustre Col·legi d’Advocats  

de les Illes Balears (ICAIB) (Palma), 24 de 

febrer. Presentació del diccionari jurídic, 

a càrrec de Josep Cruanyes, president de 

la Societat Catalana d’Estudis Jurídics;  

de Miquel Massot, president de l’Acadè-

mia de Jurisprudència i Legislació de les 

Illes Balears, i de Pere Grimalt, secretari 

general de la UIB. Organització: ICAIB.

— Universitat d’Alacant, 25 de 

febrer. Presentació del llibre el dialecte 

d’Alacant. contribució al coneixement  

del valencià, de Pere Barnils i Giol, a càr- 

rec de Jordi Colomina, de la Universitat 

d’Ala cant; Ferran Robles, autor de la 

introducció, de la traducció i de les notes 

de l’obra; Joan Borja, de l’Institut Alacan-

tí de Cultura Juan Gil-Albert, i Brauli 

Montoya, delegat de l’IEC a Alacant. 

Organització: Delegació de l’IEC a Ala-

cant, Institut Alacantí de Cultura Juan 

Gil-Albert, Diputació d’Alacant i Univer-

sitat d’Alacant.

— IEC, 27 de febrer. Presentació 

del llibre por una mirada-mundo, d’Ar-

mand Mattelart, a càrrec de Núria Almi-

ron, del Departament de Comunicació de 

la UPF; Rosa Franquet, presidenta de la 

Societat Catalana de Comunicació, i Mi-

quel de Moragas, catedràtic de comuni-

cació de la UAB i president de l’Associació 

Espanyola d’Investigació de la Comuni-

cació. Organització: Societat Catalana de 

Comunicació (IEC) i editorial Gedisa.

— IEC, 26 de febrer. Presentació 

del llibre repensar el estado. crisis econó- 

mica, conflictos territoriales e identidades 

políticas en españa, amb els seus editors 

Josefina Gómez Mendoza, Rubén C. Lois 

González i Oriol Nel·lo, professors de les 

universitats Autònoma de Madrid, de 

Santiago de Compostel·la i Autònoma  

de Barcelona, respectivament. Organitza-

ció: Societat Catalana de Geografia (IEC).

— Facultat de Teologia de Cata-

lunya, 26 de febrer. Presentació de la 

miscel·lània d’homenatge al prof. dr. h. c.  

Josep perarnau i espelt, volum de la 

revista catalana de teologia titulat «E 

l’amic digué a l’amat», sota la presidèn-

cia del cardenal Lluís Martínez Sistach, 

arquebisbe de Barcelona i gran canceller 

de la Facultat de Teologia de Catalunya 

(FTC). Hi intervingueren Cristina Godoy, 

curadora del volum; Jaume de Puig, vi-

cepresident de l’Institut d’Estudis Cata-

lans i col·laborador científic de la FTC; 

Josep Perarnau, professor emèrit de la 

FTC; Armand Puig, degà i president de 

la FTC, i Joandomènec Ros, president  

de l’IEC. 

— Can Ventosa (Eivissa), 6 de 

març. Presentació del poemari col·lectiu 

Versos per la llengua, a càrrec de Josep 

Sendra. El pròleg és d’Isidor Marí, presi-

dent de la Secció Filològica de l’IEC. 

Organització: Institut d’Estudis Eivis-

sencs.

— IEC, 19 de març. Presentació 

del llibre los ríos de la zona árida perua-
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na, obra inèdita de Gonzalo de Reparaz 

(1901-1984), a càrrec d’Oriol Nel·lo, 

pro fessor de la UAB i membre de l’IEC, i 

María del Carmen de Reparaz, filla de 

l’autor. Organització: Societat Catalana 

de Geografia (IEC) i Institut Cartogràfic 

i Geològic de Catalunya.

— IEC, 26 de març. Presentació 

del llibre reptes per preservar els boscos 

madurs a catalunya, amb un parlament 

de Joandomènec Ros, president de l’IEC 

i del Consell de Protecció de la Natura, i 

les intervencions de Josep M. Mallarach, 

Joan Montserrat i Josep Vila, coordina-

dors del llibre. Organització: Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC) i Si-

lene.

— Museu de Reus Salvador Vila-

seca, 7 d’abril. Presentació del llibre Ager 

tarraconensis 5. Actes del simposi inter-

nacional, a càrrec de Jaume Massó Car-

ballido, arqueòleg de l’Institut Municipal 

de Museus de Reus. Organització: Institut 

Català d’Arqueologia Clàssica, IEC i 

Ajuntament de Reus.

— IEC, 10 d’abril. Presentació 

del butlletí núm. 13 del Cercle XXI: raons 

lingüístiques a favor d’un estat propi, a 

càrrec de Josep Gifreu, Isidor Marí, Agus-

tí Pou i Francesc Xavier Vila, autors 

d’alguns dels articles. Organització: Soci-

etat Catalana de Sociolingüística (IEC).

— Edifici de Can Serra (Barcelo-

na), 15 d’abril. Presentació del llibre la 

mancomunitat de catalunya, 1914-

1925. el primer pas vers l’autogovern des 

de la desfeta de 1714, d’Albert Balcells, 

membre de l’IEC, a càrrec de Salvador 

Esteve i Figueras, president de la Diputa-

ció de Barcelona. Organització: Diputació 

de Barcelona.

— Centre de Lectura de Reus, 7 

de maig. Presentació del llibre Jornades 

de la secció filològica de l’iec a reus. 

Homenatge a ramon Amigó, a càrrec 

d’Isidor Marí, president de la Secció Filo-

lògica de l’IEC. Organització: Centre de 

Lectura de Reus.

— IEC, 15 de maig. Presentació 

del llibre Geographies of tourism. euro-

pean research perspectives, editat per 

Salvador Anton Clavé i per Julie Wilson, 

de la URV, a càrrec de Gemma Cànovas, 

catedràtica d’anàlisi geogràfica regional 

de la UAB. Organització: Societat Cata-

lana de Geografia (IEC).

— IEC, 20 de maig. Presentació 

del llibre il pollo di newton. la scienza 

in cucina, de Massimiano Bucchi, profes-

sor de ciència i tecnologia en la societat i 

de comunicació científica i tecnològica a 

la Universitat de Trento (Itàlia). Organit-

zació: Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 26 de maig. Presentació 

del llibre un palais dans la ville: le palais 

des rois de majorque à perpignan, a 

càrrec d’Olivier Poisson, conservador 

general del Patrimoni del Ministeri de 

Cultura de França i president de l’Asso-

ciació Cultural de Sant Miquel de Cuixà; 

d’Aymat Catafau, professor de la Univer-
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sitat de Perpinyà, i d’Olivier Passarrius, 

arqueòleg i director del Pôle Archéologi-

que Départemental del Consell General 

dels Pirineus Orientals. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 17 de juny. Presentació 

del llibre obra numismàtica esparsa. v. 

ulterior, romà i varis. Gloses i textos bi-

ogràfics. Bibliografia, de Leandre Villa-

ronga, a càrrec de Xavier Sanahuja An-

guera. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Numismàtics (IEC).

— IEC, 25 de juny. Presentació 

del projecte COMconèixer, proposta d’un 

model d’intervenció a l’aula que afavoreix 

que l’alumnat de totes les edats pugui 

construir el coneixement d’una manera 

col·laborativa. Organització: Societat 

Catalana de Pedagogia (IEC).

— IEC, 10 de juliol. Presentació 

del llibre més de quaranta senyals. noves 

reflexions sobre medi ambient, de Joan-

domènec Ros, a càrrec de l’autor; Lluís 

Pagès, director de Pagès Editors, i Ricard 

Guerrero, secretari científic de l’IEC. 

Organització: IEC i Pagès Editors.

— Museu de Reus Salvador Vila-

seca, 28 de juliol. Presentació del llibre 

Ager tarraconensis 4. els Antigons, una 

vil·la senyorial del camp de tarragona, 

a càrrec de Jaume Massó Carballido, ar-

queòleg de l’Institut Municipal de Museus 

de Reus. Organització: Institut Català 

d’Arqueologia Clàssica, IEC i Ajuntament 

de Reus.

Col·loquis

— Consell Comarcal d’Osona (Vic), 3 d’oc- 

tubre. Col·loquis de Vic, que constaren de 

tres ponències: «L’estat i les arts», per 

Giuseppe Di Giacomo, de la Universitat 

La Sapienza de Roma; «Els avantatges de 

ser un estat petit», per Vicenç Mateu 

Zamora, síndic general del Principat d’An- 

dorra, i «Les funcions d’un estat», per 

Klaus-Jürgen Nagel, de la UPF. Organit-

zació: Ajuntament de Vic, Consell Comar-

cal d’Osona, Societat Catalana de Filoso-

fia (IEC), Societat de Filosofia del País 

Valencià, Associació Filosòfica de les Illes 

Balears, Institut de Dret i Tecnologia (UAB) 

i Universitat de Vic.

— IEC, 17 d’octubre. II Col·loqui 

Internacional Miquel Martí i Pol. Confe-

rència inaugural a càrrec de Lluís Llach. 

Organització: Universitat de Vic, amb la 

col·laboració de l’IEC.

— IEC, 22 de novembre. Col-

loqui: cesare lombroso and Villella’s 

skull: from museum of criminal Anthro-

pology to courtrooms, conduït per Emilia 

Musumeci, de la Universitat de Catània, 

dins el cicle Geografies del coneixement. 

Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 28 de novembre. Col-

loqui internacional: reforma i dissidènci-

es religioses a la península ibèrica al segle 

xvi. Conferència inaugural: «Hispanissche 

Inquisition. Aux origines de la légendre 

noire. Imagerie et représentation de l’au-

todafé de Valladolid de 1559», a càrrec 
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de Pierre Civil, de la Universitat de Pa-

rís III. Organització: Casa de Velázquez.

— IEC, 9 de desembre. Col·loqui: 

els moviments socials i la comunicació: 

lideratges, discursos i mitjans a càrrec de 

Muriel Casals, presidenta d’Òmnium 

Cultural, i de Carme Forcadell, presiden-

ta de l’Assemblea Nacional Catalana. 

Moderador: Toni Aira, periodista i profes-

sor de la UPF. El col·loqui serví per a 

inaugurar el curs 2013-2014 de la Soci-

etat Catalana de Comunicació, filial de 

l’IEC.

 — UdL, 12 de desembre. Dinar 

col·loqui amb l’escriptor Vallverdú, es-

criptor i membre de l’IEC. Organització: 

Delegació de l’IEC a Lleida i Departament 

de Filologia Catalana i Comunicació de la 

UdL.

— IEC, 11 d’abril. Col·loqui so-

bre la figura i obra d’Agustí Calvet, Ga-

ziel, amb motiu del cinquantenari de la 

seva mort, amb les intervencions de 

Francesc-Marc Álvaro, escriptor, perio-

dista i professor de la URL; Jordi Amat, 

filòleg i escriptor; Enric Juliana, director 

adjunt de la Vanguardia; Manuel Llanas, 

filòleg i professor de la UVic, i Plàcid 

Garcia-Planas, reporter de la Vanguar-

dia. Organització: Societat Catalana de 

Llengua i Literatura (IEC) i Generalitat 

de Catalunya.

— IEC, 8 de maig. Col·loqui: 

l’etnografia de la comunicació en la so-

ciolingüística catalana, dins la comme-

moració del quarantè aniversari del Grup 

Català de Sociolingüística, amb Amparo 

Tusón i Luci Nussbaum, de la UAB, i 

Helena Calsamiglia, de la UPF. Organit-

zació: Societat Catalana de Sociolingüís-

tica (IEC).

— UB, 27 de maig. Col·loqui: 

mirades de la ciència sobre el temps, en 

el marc de les activitats del projecte Pa-

remioRom. Paremiología romance: re-

franes meteorológicos y territorio, que 

aplegà ponents especialistes en diverses 

disciplines. Organització: UB, amb la col-

laboració de l’IEC.

Jornades

— Parc Natural Cadí-Moixeró (Bellver 

de Cerdanya), 14 de setembre. V Jornades 

Odonatològiques de Catalunya, a la Cer-

danya. Ponència inaugural: «Els odonats 

de la Cerdanya: el cas de Sympetrum 

pedemontanum», a càrrec de Mike Lock-

wood, president d’Oxygastra. Organitza-

ció: Grup Oxygastra de la Institució Ca-

talana d’Història Natural (IEC) i Parc 

Natural del Cadí-Moixeró.

— IEC, 16 de setembre. Jornada 

sobre perspectives de l’explotació d’hidro-

carburs mitjançant la tècnica de fractura 

hidràulica a Catalunya. Organització: 

Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC).

— Ajuntament de Calaceit, 21 de 

setembre. II Jornada sobre Llengua i So-

cietat als Territoris de Parla Catalana. 

Ponents: Ramon Sistac, delegat de l’Ins-

titut a Lleida; Miquel Àngel Pradilla, di-
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rector de la Xarxa CRUSCAT de l’IEC, i 

Natxo Sorolla, tècnic de la Xarxa CRUS-

CAT de l’IEC. Organització: Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

en col·laboració amb l’Associació Cultural 

del Matarranya.

— IEC, 28 de setembre. Jornada 

d’Ensenyament de les Matemàtiques: 

«L’alfabetització estadística. Quin paper 

hi juguem els ensenyants?». Organització: 

Societat Catalana de Matemàtiques de 

l’IEC i la Federació d’Entitats per a l’En-

senyament de les Matemàtiques a Cata-

lunya, amb la col·laboració de la Societat 

Balear de Matemàtiques i la Societat d’Edu- 

cació Matemàtica Al-Khwarizmi del País 

Valencià.

— Centre d’Interpretació de la 

Ribagorça d’Areny de Noguera, 28 de 

setembre. Jornada: la terreta: els orígens 

del català. Ponents: Ramon Sistac, mem-

bre de la Secció Filològica de l’IEC i de-

legat de l’Institut a Lleida; Joan A. Rabe-

lla, cap de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC, 

i Maite Moret, de la Universitat de Sara-

gossa. Organització: Ajuntament d’Areny 

de Noguera, Ajuntament de Tremp i De-

legació de l’IEC a Lleida.

— IEC, 1 d’octubre. XXXIII Ses-

sió de Fotografia de Natura: «125 anys de 

la revista national Geographic». Obertu-

ra a càrrec de Joandomènec Ros, president 

de l’IEC, catedràtic d’ecologia i assessor 

científic de la revista. Ponents: Albert 

Masó, biòleg; Anna Lluch, cap de redac-

ció, i Eva van den Berg, redactora de la 

publicació. Organització: Societat Cata-

lana de Fotògrafs de Natura (ICHN-IEC).

— Temple Romà de Vic, 5 d’oc-

tubre. V Jornada d’Història de l’Astrono-

mia i de la Meteorologia, amb les confe-

rències, entre d’altres, «Bajo el cielo de 

España. La astronomía durante el primer 

franquismo», per Matteo Realdi, de la 

UAB, i «El meteorit del 25 de desembre de 

1704: aproximacions a la trajectòria del 

bòlid», per Enric Aragonès, geòleg. Orga-

nització: Societat Catalana d’Història de 

la Ciència i de la Tècnica (IEC), Patronat 

d’Estudis Osonencs i Agrupació Astronò-

mica d’Osona.

— URV, 15 d’octubre. Jornada: 

la via catalana 1701-2014: la construc-

ció de la nació política. Organització: grup 

de recerca Ideologies i Societat a la Cata-

lunya Contemporània de la URV, Centre 

d’Història Contemporània de Catalunya 

i Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC).

— Institut Menorquí d’Estudis 

(IME), 16-18 d’octubre. XXIX Trobades 

Científiques de la Mediterrània: «El clima 

de la Mediterrània: del passat als impac-

tes del canvi climàtic». Organització: 

Societat Catalana de Física (IEC) i Insti-

tut Menorquí d’Estudis.

— Museu d’Història de Catalu-

nya, 16 d’octubre. Jornada: els catalans 

de fa mil anys, a través de les escriptures 

judicials, amb motiu de la publicació del 

llibre Justícia i poder a catalunya abans 

de l’any mil, de l’historiador i membre de 
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l’IEC Josep M. Salrach. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC), Centre d’Història Contemporània 

de Catalunya i Museu d’Història de Ca-

talunya.

— IEC, 17 d’octubre. Jornada: 

Jardineria, solucions a la crisi, organitza-

da per la Institució Catalana d’Estudis 

Agraris (IEC).

— Ajuntament de Solsona, 19 

d’octubre. Jornada: l’ètica de la política, 

amb una conferència de Josep Maria 

Terricabras, membre de l’IEC, titulada 

«L’ètica de la política al voltant de la 

nació», i la taula rodona «Ètica i política: 

ahir, avui i sempre», amb Josep Montser-

rat, Anna Sàez, Víctor Pérez i Ramon 

Segues (moderador). Organització: Soci-

etat Catalana de Filosofia (IEC), Òmnium 

Solsonès i Secció de Filosofia de l’Institut 

d’Estudis Ilerdencs.

— IEC, 23 d’octubre. Jornada: 

Josep Janés i olivé i l’edició del seu temps 

(1913-1959), amb diferents conferències 

i una taula rodona sobre l’edició. Orga-

nització: Societat Catalana de Llengua i 

Literatura (IEC), UB i UAB.

— Casa de la Paraula de Santa 

Coloma de Farners, 25 i 26 d’octubre. 

Jornades de la Secció Filològica de l’IEC, 

centrades en el centenari de la publicació 

de les normes ortogràfiques de l’IEC,  

el centenari de Salvador Espriu i el pròxim 

centenari de Joan Vinyoli. Organització: 

Secció Filològica de l’IEC, Centre d’Estu-

dis Selvatans i Ajuntament de Santa Co-

loma de Farners, entre altres institucions 

i entitats col·laboradores.

 — IEC, 31 d’octubre. V Jornada 

del Grup de Filosofia Personalista, orga-

nitzada al voltant de la taula rodona «La 

identitat humana davant el món contem-

porani en l’obra de Paul Ricoeur», amb 

la intervenció de Bonaventura Pedemon-

te, Sergi Mas i Albert Llorca. Organitza-

ció: Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 4 de novembre. Jornada: 

solé Barberà i els 113 de l’Assemblea de 

catalunya. Organització: Centre d’Histò-

ria Contemporània de Catalunya de la 

Generalitat, Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC), Societat Catalana d’Es-

tudis Jurídics (IEC) i Associació Catalana 

de Juristes Demòcrates.

— IEC, 7 de novembre. V Jorna-

des sobre l’Ensenyament de la Física i de 

la Química: «La indagació a l’aula». Or-

ganització: Societat Catalana de Física 

(IEC), Societat Catalana de Química (IEC), 

Col·legi de Llicenciats de Catalunya i 

Fundació La Caixa.

— IEC, 12 de novembre. X Jor-

nada CREAF-SCB-ICHN: «Els ecosiste-

mes metropolitans davant el canvi glo-

bal». Organització: Centre de Recerca 

Ecològica i Aplicacions Forestals, Societat 

Catalana de Biologia i Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC).

— UdG, 18 de novembre. Jorna-

da de Química Forense. Organització: 

Societat Catalana de Química (IEC) i 

Facultat de Ciències de la UdG.
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— Auditori RBA (Barcelona), 22 

de novembre. I Jornada de Bioinformàti-

ca i Biologia Computacional, en què es 

presentà la plataforma Bioinformàtics 

Barcelona (BIB). Organització: BIB, Soci-

etat Catalana de Biologia i IEC.

— IEC, 26 de novembre. XXXIV 

Sessió de Fotografia de Natura: «La volta 

al món. Descobrint la diversitat del pla-

neta», a càrrec de Mireia Puntí. Organit-

zació: Societat Catalana de Fotògrafs de 

Natura (ICHN-IEC).

— Consell General d’Andorra, 27 

de novembre. Jornada: pompeu fabra. 

un testament a Andorra, al consell Ge-

neral d’Andorra. Ponents: Vicenç Mateu, 

síndic general; Ramon Sistac, secretari de 

la Secció Filològica de l’IEC, i Jordi Mir, 

codirector de les obres completes de 

Pompeu Fabra. Organització: Societat 

Andorrana de Ciències.

— IEC, 29 de novembre. Jornada: 

els clàssics i la llengua literària: s. xvii-

xviii. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Clàssics (IEC).

— IEC, 2 de desembre. XII Jor-

nada Virologia / BCN Virology Meeting 

2013. Organització: Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

— IEC, 10 de desembre. Jornada 

anual: metabolisme del càncer. Orga-

nització: Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— IEC, 10 de desembre. Jornada 

de Santa Llúcia: «El 2014, cap a la mi-

llora de l’aire de Barcelona». Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC), amb 

la col·laboració de l’Associació Catalana 

de Comunicació Científica i la Fundació 

Ciència en Societat.

— IEC, 11 de desembre. II Jorna-

des: la recerca sociolingüística en l’àmbit 

de la llengua catalana (2013). Organit-

zació: Xarxa CRUSCAT de l’IEC.

— Reial Acadèmia de Medicina 

de Catalunya, 12 de desembre. I Jornada 

entre Científics de Plantes i Empreses de 

Base. Organització: Societat Catalana  

de Biologia (IEC).

— IEC, 13 de desembre. Jornada 

del Corpus Textual de la Catalunya del 

Nord: «Impremta i literatura a la Cata-

lunya del Nord durant l’edat moderna 

(segles xvi-xviii)». Organització: Secció 

Històrico-Arqueològica de l’IEC.

— IEC, 16 de desembre. V Jor-

nada de Recerca en Comunicació dels 

Països Catalans. Organització: Societat 

Catalana de Comunicació (IEC).

— IEC, 28 de gener. Jornada: 

l’organització territorial dels governs 

locals. Afectacions, reptes i qüestions 

pendents en els projectes de reforma local. 

Organització: Societat Catalana de Geo-

grafia (IEC) i Diputació de Barcelona.

— IEC, 1 de febrer. XIII Jornades 

FOCIR: «Projecció internacional, governs 

locals i societat civil». Organització: Fe-

deració d’Organitzacions Catalanes Inter-

nacionalment Reconegudes (FOCIR).

— Centre de Formació Integrat 

Ferran Sunyer i Balaguer de Figueres,  
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1 de febrer. III Dissabte Transfronterer de 

les Matemàtiques a l’Alt Empordà. Orga-

nització: Fundació Príncep de Girona i 

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer de 

l’IEC.

— IEC, 20 de febrer. Jornada: els 

mitjans de comunicació al servei de la 

democràcia: present i futur. Organització: 

Societat Catalana de Comunicació (IEC).

— IEC, 28 de febrer. XI Jornada 

de Protecció Vegetal: «Mengem sa?». 

Organització: Institució Catalana d’Estu-

dis Agraris i Associació Catalana de Ci-

ències de l’Alimentació (IEC).

— IEC, 6 de març. Jornada: la 

terra és el nostre cos. lynn margulis i 

Gaia, en la commemoració del Dia Inter-

nacional de les Dones a l’IEC. Organitza-

ció: IEC.

— IEC, 10 de març. Jornada: 

conseqüències del 1714 sobre el desen-

volupament de la ciència i de la tècnica. 

Organització: Secció de Ciències Biològi-

ques i Secció de Ciències i Tecnologia de 

l’IEC.

— IEC, 18 de març. IV Jornada 

de Cromatina i Epigenètica. Organització: 

Societat Catalana de Biologia i Barcelona 

Chromatin Club.

— IEC, 27 de març. Jornada: 

l’abat escarré en el 50è aniversari de les 

seves declaracions a ‘le monde’, amb els 

historiadors Borja de Riquer i Josep M. 

Solé i Sabaté, i l’advocat i historiador 

Josep Cruanyes, president de la Societat 

Catalana d’Estudis Jurídics de l’IEC. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC) i Centre d’Història Con-

temporània de Catalunya.

— Universitat Politècnica de 

València (Alcoi), 29 de març. XIX Jorna-

da de Sociolingüística: «Tenim una llen-

gua invisible?», que inclogué una visita a 

l’exposició «Ensenyar valencià en temps 

difícils. Carles Salvador i Enric Matalí», 

guiada per Brauli Montoya, delegat de 

l’IEC a Alacant. Organització: Delegació 

de l’IEC a Alacant, Universitat Politècni-

ca de València, Acadèmia Valenciana de 

la Llengua, Ajuntament d’Alcoi, Centre 

Ovidi Montllor i Coordinadora Alcoià-

Comtat pel Valencià.

— IEC, 29 de març. Jornada: la 

conservació del patrimoni natural de 

catalunya, problemàtica, anàlisi i opor-

tunitats. Organització: IEC, Institució 

Catalana d’Història Natural, Col·legi 

d’Ambientòlegs de Catalunya, Col·legi de 

Biòlegs de Catalunya, Col·legi de Geòlegs 

de Catalunya, Federació Ecologistes de 

Catalunya, Ecologistes en Acció, Societat 

Catalana de Geografia, Centre de Soste-

nibilitat Territorial, Obrador del Tercer 

Sector Ambiental, Institut de Medi Ambi-

ent de la UdG, Departament de Ciències 

Ambientals de la UdG i Societat Catalana 

d’Educació Ambiental.

— Fondazione Meta (l’Alguer),  

4 d’abril. Jornada: l’Alguer i l’institut d’es-

tudis catalans. Ponències: «Una propos-

ta de treball d’estàndard oral lèxic de la 

Secció Filològica», a cura de Joan Veny, i 
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«L’aportació algueresa a la proposta d’es-

tàndard oral lèxic», a cura de Francesc 

Ballone. Organització: IEC.

— IEC, 10 d’abril. Jornada: ciu-

tats i dinàmica relacional al mediterrani. 

Conferència inaugural, titulada «La po-

lítica europea de veïnatge i la seva influ-

ència entre les societats mediterrànies», a 

càrrec de Senén Florensa, director general 

de l’Institut Europeu de la Mediterrània 

(IEMed). Organització: Universitat Inter-

nacional de Catalunya, amb el suport de 

la Societat Catalana d’Estudis Jurídics 

(IEC) i l’IEMed.

— IEC, 9 d’abril. Jornada: noves 

experiències de joves geògrafs, amb la 

presentació de dos casos: «L’experiència 

de la Via Catalana des de la geografia i a 

través dels SIG», a càrrec d’Ignasi Ballús, 

de la UdG, i «Una experiència d’empre-

nedoria rural al Pallars Sobirà», a càrrec 

de Neus Mollor, emprenedora rural i 

consultora. Organització: Societat Cata-

lana de Geografia (IEC), Col·legi de Ge-

ògrafs i Associació de Geògrafs Professi-

onals de Catalunya.

— IEC, 10 d’abril. Jornada: el 

paper de l’agricultura al segle xxi. Orga-

nització: Institució Catalana d’Estudis 

Agraris (IEC) i Fundació del Món Rural.

— IEC, 24 d’abril. Terceres Jor-

nades sobre Gestió de la Informació Ci-

entífica. Organització: Observatori de la 

Recerca (IEC).

— IEC, 29 d’abril. Jornada: Va-

cunes: present i futur, en el Dia de la 

Immunologia. Ponents: Carlota Dobaño, 

de l’Hospital Clínic de Barcelona, i Chris-

tian Brander, professor d’investigació 

ICREA d’IrsiCaixa. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— Cine municipal d’Arnes, 9 de 

maig. Jornades: el municipi al segle xviii. 

el cas d’Arnes, terra Alta. Conferència 

inaugural a càrrec de Tomàs de Montagut 

Estragués, de la UPF. Organització: Uni-

versitat Internacional de Catalunya i 

Ajuntament d’Arnes, amb el suport de  

la Societat Catalana d’Estudis Jurídics 

(IEC).

— IEC, 13 i 14 de maig. Jornada: 

escriure d’agricultura en les èpoques 

medieval i moderna. Ponents: Thomas 

Capuano, de la Universitat Truman a 

Kirksville; Lluís Cifuentes, de la UB; 

Antònia Carré, del Centre de Documen-

tació Ramon Llull; Xavier Luna-Batlle, 

de la UAB, i Joan Veny, membre de la 

Secció Filològica de l’IEC. Organització: 

grup de recerca Manuscrits i el Departa-

ment d’Història Moderna i Contemporà-

nia de la UAB, amb la col·laboració de 

l’IEC i el Reial Monestir de Santa Maria 

de Pedralbes.

— Paranimf de la UB, 13 de 

maig. III Jornada Anual d’Alumni UB: 

«Homenatge a la figura del professor in-

vestigador», entorn d’un debat entre dos 

professors emèrits de la UB: Salvador 

Giner, catedràtic emèrit de sociologia i 

expresident de l’IEC, i Ricard Guerrero, 

catedràtic emèrit de microbiologia i se-
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cretari científic de l’IEC. Organització: 

Alumni UB.

— IEC, 13 de maig. Jornada so-

bre el Pla Hidrològic de la Conca de 

l’Ebre. Hi intervingué Lluís Berga, doctor 

enginyer de camins, canals i ports i expert 

en planificació hidrològica. Organització: 

Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC).

— IEC, 16 de maig. II Jornada 

LITCAT d’Intergrups de Recerca: «Lite-

ratura catalana contemporània (segles 

xix-xxi): crítica, transmissió textual i di-

dàctica». Organització: Societat Catalana 

de Llengua i Literatura (IEC) i UVic.

— Jardí Botànic de la Universitat 

de València, 17 de maig. XIV Matinal de 

l’Evolució. Organització: Societat Catala-

na de Biologia (IEC), delegació del rector 

per a la Incorporació a la Universitat 

(UV), Institut Cavanilles de Biodiversitat 

i Biologia Evolutiva (UV), Facultat de 

Ciències Biològiques (UV), Jardí Botànic 

(UV) i VLC-Campus: Microclúster de 

Biologia Evolutiva i Integrativa.

— IEC, 23 de maig. Jornada: la 

convivència lingüística a la catalunya del 

futur, amb motiu de la celebració del 

quinzè aniversari de l’inici dels estudis de 

llengua i literatura catalanes a la UOC. 

Organització: Estudis d’Arts i Humanitats 

de la UOC, amb la col·laboració de la 

Secció Filològica de l’IEC i de Vilaweb.

— Jardí Botànic de la Universitat 

de València, 31 de maig. III Jornada de 

Biologia a l’Ensenyament. Organització: 

Universitat de València i Societat Catala-

na de Biologia (IEC).

— Club Diario de Mallorca (Pal-

ma), 3 de juny. Jornada: per una llengua 

plenament normal: la funció complemen-

tària de l’estàndard i les altres varietats 

lingüístiques. Ponents: Isidor Marí, presi-

dent de la Secció Filològica (SF) de l’IEC; 

M. Antònia Fornés, vicerectora de Cultura, 

Projecció Social i Seus Universitàries de la 

UIB; Joan Veny, membre de la SF; Joan 

Miralles, professor de la UIB i membre de 

la SF; Joan F. López Casasnovas, membre 

de l’Institut Menorquí d’Estudis i corres-

ponent de la SF; Enric Ribes, membre de 

l’Institut d’Estudis Eivissencs i de la SF, i 

Nicolau Dols, professor de la UIB i membre 

de la SF. Organització: IEC i UIB.

— IEC, 4 de juny. Trobada del 

Grup de Treball Coneixement i Recerca. 

Ignasi Labastida, de l’Oficina de Difusió 

del Coneixement de la UB, oferí la confe-

rència «L’aposta per l’accés obert a Euro-

pa: novetats del programa Horizon 2020». 

Organització: Observatori de la Recerca 

(OR-IEC) i Col·legi Oficial de Biblioteca-

ris-Documentalistes de Catalunya.

— IEC, 5 de juny. Quarta jorna-

da: medi ambient i societat: pautes per a 

la gestió ambiental. Organització: Depar-

tament de Química Ambiental (IDAEA-

CSIC), amb el suport de Dones d’Avui.

Cat, CETaqua i Societat Catalana de 

Quí mica (IEC).

— IEC, 10 de juny. XXI Jornades 

de Biologia Molecular. Inclogueren el 
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lliurament del Premi Lluís Cornudella a 

la presentació oral més destacada d’un 

treball predoctoral, i es dedicà una sessió 

a la biologia molecular dels llevats. Orga-

nització: Secció de Biologia Molecular de 

la Societat Catalana de Biologia, amb la 

col·laboració de la Secció de Biologia i 

Indústria.

— IEC, 17 de juny. Segona Jor-

nada sobre Currículum Bimodal. Orga-

nització: Societat Catalana de Pedagogia 

(IEC).

— IEC, 19 de juny. II Tarda de 

Jardins i Jardiners. Organització: Institu-

ció Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 1 de juliol. XIV Jornada 

de Biologia Evolutiva. S’hi atorgà el VII 

Premi Antoni Prevosti de Biologia Evolu-

tiva a la millor ponència presentada per 

un jove investigador. Organització: Soci-

etat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 30 de juny. XXXVIII 

Sessió de Fotografia de Natura: «En els 

límits de la natura. Fotografia en indrets 

extrems». Projecció de fotografies i po-

nència a càrrec del fotògraf Enrique 

López-Tapia de Inés. Organització: Soci-

etat Catalana de Fotògrafs de Natura - 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— IEC, 2 de juliol. Jornada: fran-

cesc candel i la seva obra. de la post-

guerra a la transició, amb els ponents 

Michel Landron, de la Universitat de 

Nantes, i Bernard Vauléon, de la Univer-

sitat de l’Alta Bretanya. Organització: 

Centre d’Història Contemporània de 

Catalunya, Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC), Fundació Lluís Carulla i 

Fundació Paco Candel.

— Universitat Catalana d’Estiu 

(Prada), 18 i 19 d’agost. X Jornada de 

l’Institut d’Estudis Catalans a l’UCE: 

«L’ensenyament de les llengües en països 

romànics. Plurilingüisme personal. Mul-

tilingüisme social». Organització: Societat 

Catalana de Pedagogia (IEC) i Delegació 

de l’IEC a Perpinyà. 

— Universitat Catalana d’Es- 

tiu (Prada), 23 d’agost. XXIX Jornada 

d’Agri cultura a Prada: «L’agricultura sota 

contracte: integració i cadenes de valor». 

Organització: Institució Catalana d’Estu-

dis Agraris (IEC).

Sessions científiques

— Facultat de Filosofia i Lletres de la 

UAB, 16 d’octubre. Sessió científica amb 

motiu del centenari de l’aprovació de les 

normes ortogràfiques (1913-2013), em-

marcada dins el Màster Oficial Interuni-

versitari d’Estudis Avançats de Llengua i 

Literatura Catalanes. Organització: UB, 

UAB, IEC i Direcció General de Política 

Lingüística de la Generalitat de Catalu-

nya.

— IEC, 25 de març. Sessions ci-

entífiques del CCNIEC: «Aliments medi-

terranis». Moderadors: Abel Mariné Font 

i Montserrat Barbany Cahiz (1a sessió) i 

Isabel Covas i Planell (2a sessió). Ponents: 

Montserrat Fitó Colomer, del grup de 
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recerca CCNIEC «Risc cardiovascular i 

nutrició»; Emili Ros Rahola, del grup «Lí- 

pids»; Jordi Salas-Salvadó, del grup «Nu-

trició, creixement i salut mental»; Ramon 

Estruch Vila, del grup «Medicina inter-

na»; Rosa Solà Alberich, del grup «Nutri-

ció, lípids, genòmica nutricional i risc 

cardiovascular»; Carlos Alberto Gonzàlez, 

del grup «Unitat de nutrició, medi ambi-

ent i càncer», i M. Carmen Vidal, del grup 

«Amines i poliamines bioactives dels ali-

ments».

— IEC, 1 d’abril. Sessions cientí-

fiques del CCNIEC: «Aliments mediterra-

nis». Ponents: Cristina Andrés-Lacueva, 

del grup de recerca CCNIEC «Biomarca-

dors i metabolòmica nutricional dels ali-

ments»; Rosa Lamuela Raventós, del grup 

«Antioxidants naturals: polifenols»; M. 

José Motilva Casado, del grup «Antioxi-

dants: tecnologia de productes vegetals»; 

Dolores Corella Piquer, del grup «Nutri-

genètica i genòmica cardiovascular i de 

l’obesitat»; Josep Tur Marí, del grup 

«Nutrició comunitària i estrès oxidatiu», i 

Lluís Serra Majem, del grup «Nutrició 

comunitària». Conclusions a càrrec d’Abel 

Mariné i Font. Organització: Centre Cata-

là de la Nutrició (IEC). Moderadors: Mò-

nica Bulló Bonet i Josep A. Tur Marí (1a 

sessió) / Lluís Serra Majem (2a sessió).

— Reial Acadèmia de Medicina 

de les Illes Balears (Palma), 6 de maig. 

Sessió científica: «Efectes dels contami-

nants orgànics persistents en la salut in-

fantil», a càrrec de Joan Grimalt, profes-

sor d’investigació del CSIC i membre de 

la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC. 

Organització: Reial Acadèmia de Medici-

na de les Illes Balears.

Reunions

— IEC, 15 de novembre. RECAM - Re-

unió Científica Anual de Microbiologia, 

organitzada per la Societat Catalana de 

Biologia.

— Universitat de Vic - Universitat 

Central de Catalunya (Vic), 17 de desem-

bre. 9th Workshop on Genomics and 

Proteomics - Reunió anual de la Secció de 

Genòmica i Proteòmica de la Societat 

Catalana de Biologia, vinculada al Màster 

en Anàlisi de Dades Òmiques. Organitza-

ció: Secció de Genòmica i Proteòmica de 

la Societat Catalana de Biologia, Grup  

de Recerca en Bioinformàtica i Estadísti-

ca Mèdica de la Universitat de Vic i Bioin-

formàtics Barcelona.

Taules rodones

— IEC, 19 de setembre. Taula rodona: el 

ménage à trois de la biotecnologia, l’agri-

cultura i el medi ambient. realitat o fic-

ció? Ponents: Carolina Fernández, de 

Futureco Bioscience; Xavier Duran, del 

programa de TV3 el medi ambient; Ana 

Caño, del Centre de Regulació Agrigenò-

mica; Montse Martí, de l’Associació de 

Defensa Vegetal SELMAR, i Francesc 

Reguant, vicepresident de la ICEA. Mo-

deradora: Cristina Ribas, presidenta de 

l’Associació Catalana de Comunicació 
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Científica (ACCC). Organització: Institu-

ció Catalana d’Estudis Agraris (IEC), 

ACCC i Futureco Bioscience.

— IEC, 26 de setembre. Taula 

rodona: més enllà de la normalització: la 

cultura en una catalunya sobirana. Po-

nents: Elena Delgado, de la Universitat 

d’Illinois a Urbana Champaign (Estats 

Units); Bernat Puigtobella, editor del di-

gital de cultura núvol, i Ventura Pons, 

director de cinema. Moderador: Josep-

Anton Fernàndez, director acadèmic del 

Màster Universitari en Estudis Catalans 

de la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC). Organització: UOC i IEC.

— Museu del Joguet de Catalunya 

(Figueres), 7 de novembre. Taula rodona: 

la renovació de l’escola pública. de 

l’empordà a tot catalunya (1900-1939). 

Ponents: Salomó Marquès, president de 

la Societat d’Història de l’Educació dels 

Països de Llengua Catalana (SHEPLC), 

filial de l’IEC, i els mestres Rosa Maria 

Moret i David Pujol. Organització: Depar-

tament de Cultura de la Generalitat, 

Museu del Joguet de Catalunya i SHEPLC 

(IEC).

— IEC, 11 de novembre. Taula 

rodona: desaparició de les abelles. causes 

i implicacions. Ponents: Jordi Bosch, in-

vestigador del Centre de Recerca Ecolò-

gica i Aplicacions Forestals (CREAF); 

Antoni Gómez Pajuelo, director de Con-

sultores Apícolas, i Josep Saltor, de Keno-

gard SA. Organització: Institució Catala-

na d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 23 de gener. Taula rodo-

na: Aliments i protecció de la investigació: 

quin paper tenen les patents, les marques 

i els drets d’exclusiva? Ponents: Xavier 

Vallvé, cap de l’Oficina de Valorització i 

Patents de la UAB; Natalia Berenguer, 

directora de Corporate & Public Affairs 

Danone SA, i Silvia Bañares, advocada i 

professora de la Universitat Abat Oliba 

CEU. Moderadora: María Rodríguez Pal-

mero, directora d’Investigació Bàsica de 

Laboratoris Ordesa SL. Organització: 

Associació Catalana de Ciències de l’Ali-

mentació (IEC).

— IEC, 13 de febrer. Taula rodo-

na: Aliments i impostos. Ponents: Carmen 

Cabezas, subdirectora general de Promo-

ció de la Salut de la Generalitat de Cata-

lunya; Jordi Salas Salvadó, catedràtic de 

la URV, i Agustí Roque, de l’Associació 

d’Indústries d’Alimentació i Begudes de 

Catalunya. Moderadora: Josefina Plaixats, 

de la Institució Catalana d’Estudis Agra-

ris i professora del Departament de Cièn-

cia Animal i dels Aliments de la UAB. 

Organització: Associació Catalana de Cièn - 

cies de l’Alimentació (IEC).

— Centre de Lectura de Reus, 18 

de febrer. Taula rodona: present i futur de 

la nostra llengua: com podem avivar la 

flama? Ponents: Isidor Marí, Joaquim 

Mallafrè i Miquel Àngel Pradilla, membres 

de la Secció Filològica de l’IEC. Modera-

dora: Anna Saperas, directora del Centre 

de Normalització Lingüística de l’Àrea de 

Reus Miquel Ventura. Organització: enti-
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tats organitzadores de la 45a Renovació 

de la Flama de la Llengua Catalana.

— Facultat de Biologia de la UB,  

6 de maig. Taula rodona: pius font i Quer.  

un nou paradigma de la botànica cata-

lana. Ponents: Mercè Durfort i Josep 

Vigo, membres de la Secció de Ciències 

Biològiques de l’IEC; Joan Vallès, Josep 

M. Ninot i Cèsar Blanché. Organitza- 

ció: UB.

— IEC, 8 de maig. Taula rodona: 

la terminologia instrumentalitzada. 

Quan els termes no són neutres ni inno-

cents. Ponents: Ferran Domínguez, pro-

fessor associat de dret constitucional de 

la UAB; Margarida Sanjaume, cap dels 

Serveis d’Assessorament Lingüístic del 

Parlament de Catalunya; Carolina Santa-

maria, cap de les Oficines Lexicogràfiques 

de l’IEC, i Silvia Senz, lingüista, hispa-

nista i editora. Moderador: Miquel Stru-

bell, director de la Càtedra de Multilin-

güisme de la UOC. Organització: Societat 

Catalana de Terminologia (IEC).

— IEC, 9 de maig. Taula rodona: 

el català al cinema en la transició naci-

onal. Ponents: Joan Manuel Tresserras, 

doctor en ciències de la informació i ex-

conseller de Cultura i Comunicació, i 

Sergi López, actor i vicepresident de 

l’Acadèmia del Cinema Català. Organit-

zació: La Xarxa, amb la col·laboració de 

l’IEC, la Fundació Catalunya i la Gene-

ralitat de Catalunya.

— IEC, 17 de juny. Taula rodona: 

llocs del coneixement / coneixement dels 

llocs. Ponents: Jordi Borja, de la UOC; 

Pere Condom, director del Parc Científic 

i Tecnològic de la UdG; Josep M. Mont-

serrat, director del Jardí Botànic de Bar-

celona, i Isabel Moll, catedràtica emèrita 

del Departament de Ciències Històriques 

i Teoria de les Arts de la UIB. Moderador: 

Josep M. Camarasa. Cloenda del cicle 

Geografies del coneixement. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC).

Tertúlies

— IEC, 4 de novembre. Tertúlia: les 

emissions de gasos d’efecte d’hivernacle 

al sector agroramader, amb Salvador 

Samitier, cap de l’Oficina Catalana del 

Canvi Climàtic del Departament de Ter-

ritori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya. Organització: Institució Cata-

lana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 2 de desembre. Tertúlia: 

Actualitat en el control de plagues en 

àrees verdes, amb Carme Lacambra, de 

l’Associació Espanyola de Parcs i Jardins 

Públics; Josep Maria Vives, president de 

la Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(ICEA), filial de l’IEC, i Jordi Giné, cap 

del Servei de Sanitat Vegetal del Depar-

tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural de la Genera-

litat. Organització: Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (IEC). 

— IEC, 7 d’abril. Tertúlia: exi-

gències del reial decret 1311/2012 sobre 

com cal executar la gestió integrada de 

 Memoria 2013-2014.indb   363 08/03/17   11:09



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

13
-2

01
4

364

plagues i les dificultats que es preveuen 

en la seva implantació, amb Lluís Batllo-

ri, responsable de Sanitat Vegetal del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural a Gi-

rona. Organització: Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 16 de juny. Tertúlia: Ali-

mentària: un referent per a la indústria 

de l’alimentació, amb Antoni Valls, di-

rector general d’Alimentària Exhibitions 

i director d’Alimentària. Organització: 

Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC).

Debats

— IEC, 18 de setembre. Debat: «SAE 

aeroport de Reus: un repte estratègic al 

Camp de Tarragona». Ponents: Juan Ma-

nuel Zaguirre, president de ZFA Archi-

tectural Foundation; Oriol Montclús, 

advocat; Manel Mosquera, arquitecte; 

Nemo Remesar, sociòleg, i Antonio Font, 

arquitecte de la Càtedra d’Urbanística 

ETSAV-UPC. Presentador: Albert Corti-

na, de la Societat Catalana d’Ordenació 

del Territori (SCOT). Organització: SCOT 

(IEC), amb el suport de ZFA Architec tural 

Foundation.

— IEC, 26 de setembre. Debat: 

«El vehicle elèctric. Pros i contres», dins 

el cicle diàlegs ambientals’13. Ponents: 

Ricard Riol, president de l’Associació per 

a la Promoció del Transport Públic, i 

Ramon Pruneda, de l’Ajuntament de 

Barcelona. Organització: Associació Ca-

talana de Ciències Ambientals (IEC) i 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, 

amb la col·laboració de la Societat Cata-

lana d’Ordenació del Territori (IEC) i 

l’Ajuntament de Barcelona.

— IEC, 3 d’octubre. Debat: «La 

qualitat de l’aire i la salut», dins el cicle 

diàlegs ambientals’13. Ponents: José M. 

Baldasano, catedràtic de la UPC i direc- 

tor del Departament de Ciències de la 

Terra del Barcelona Supercomputing 

Center, i Jordi Sunyer, director científic 

del Centre de Recerca en Epidemiologia 

Ambiental. Organització: Associació Ca-

talana de Ciències Ambientals (IEC) i 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, 

amb la col·laboració de la Societat Cata-

lana d’Ordenació del Territori (IEC) i 

l’Ajuntament de Barcelona.

— IEC, 10 d’octubre. Debat: 

«Ciutat slow/smart. Qualitat de vida», 

dins el cicle diàlegs ambientals’13. Po-

nents: Ole Thorson, doctor en enginyeria 

civil i president de l’Associació de Preven-

ció d’Accidents de Trànsit, i Albert Cor-

tina, advocat i director de l’Estudi DTUM. 

Organització: Associació Catalana de  

Ciències Ambientals (IEC) i Col·legi d’Am- 

bientòlegs de Catalunya, amb la col-

laboració de la Societat Catalana d’Orde-

nació del Territori (IEC) i l’Ajuntament 

de Barcelona.

— IEC, 16 d’octubre. Debat: 

«Superació de l’enfrontament ciència-

religió: on ens trobem?». Ponents: Antonio 

Barbadilla, professor titular i investigador 
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del Departament de Genètica i Microbio-

logia de l’Institut de Biotecnologia i Bio-

medicina de la UAB, i David Jou, catedrà-

tic de física condensada a la UAB, poeta 

i membre de la Secció de Ciències i Tec-

nologia de l’IEC. Organització: Grup C3 

i Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— IEC, 17 d’octubre. Debat: 

«Canvi climàtic i infraestructures lineals 

de transport», dins el cicle diàlegs ambi-

entals ’13. Ponents: Elena de la Peña, 

subdirectora general tècnica de l’Associ-

ació Espanyola de la Carretera, i Santos 

Núñez, gerent de Medi Ambient de Renfe. 

Organització: Associació Catalana de  

Ciències Ambientals (IEC) i Col·legi d’Am- 

bientòlegs de Catalunya, amb la col-

laboració de la Societat Catalana d’Orde-

nació del Territori (IEC) i l’Ajuntament 

de Barcelona.

— Centre de Cultura Contempo-

rània de Barcelona (CCCB), 19 d’octubre. 

Debat: «El risc i el perill. Què podem 

aprendre de les societats tradicionals», 

dins el cicle evolució i cultura. la natu-

ralesa humana en transformació. Ponent: 

Jared Diamond, biòleg i Premi Pulitzer. 

Moderador: Joandomènec Ros, president 

de l’IEC. Organització: CCCB i B·Debate 

(International Center for Scientific Deba-

te Barcelona).

— Cosmocaixa, 20 de febrer. 

Sessió de debat: «La Mediterrània: un 

sistema vulnerable», amb Joandomènec 

Ros, president de l’IEC, i Raül Romeva, 

doctor en relacions internacionals i euro-

diputat, per debatre sobre què cal fer per 

a adequar la capacitat de pesca als recur-

sos existents. Moderador: Joaquim Elca-

cho, periodista. Organització: Cosmocaixa. 

— IEC, 3 de març. Debat: «La 

nova presentació de la pintura romànica 

a Sant Climent de Taüll, estudis previs i 

realització». Ponents: Eduard Riu, de la 

Generalitat de Catalunya; Jordi Camps, 

del Museu Nacional d’Art de Catalunya; 

Milagros Guardia, d’Ars Picta - UB, i 

Imma Lorès, d’Ars Picta - UdL. Organit-

zació: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 13 de març. Debat: «Neu-

rociències i economia», dins el cicle neu-

rociència i… Ponents: Antonio Cabrales, 

economista de l’University College de 

Lon dres, i Rosemarie Nagel, economista 

i investigadora ICREA a la UPF, i Arcadi 

Navarro, biòleg i investigador ICREA 

d’aquesta mateixa universitat. L’acte fou 

el primer d’una sèrie de debats sobre 

neurociències. Organització: IEC, Centre 

de Regulació Genòmica i Institut de Cultu-

ra de Barcelona. 

— Palau Macaya (Barcelona), 19 

de març. Debat: «Riscos i moviments 

ambientals a Catalunya: què està passant 

i cap a on anem?», dins el cicle debats 

per entendre la societat avui. Ponents: 

Josep Espluga Trenc, del Departament de 

Sociologia de la UAB, i Mariano Marzo, 

de la Facultat de Geologia de la UB. Or-

ganització: Associació Catalana de Soci-

ologia (IEC) i Obra Social La Caixa.
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— IEC, 26 de març. Debat: «El 

paisatge en el planejament urbanístic. 

Repte, necessitat o oportunitat?». Po-

nents: Pere Sala, director tècnic de l’Ob-

servatori del Paisatge de Catalunya; Josep 

M. Bosch i Fina Royo, del Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Genera-

litat, i Ferran Puig, alcalde de Torrelles 

de Llobregat. Organització: Societat Ca-

talana d’Ordenació del Territori (IEC) i 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.

— IEC, 8 d’abril. Debat sobre art 

medieval: «Scala Dei. La cartoixa recu-

perada». Ponents: Carles Brull, arquitec-

te i director del pla rector de Scala Dei; 

Gerardo Boto, historiador de l’art de la 

UdG; Raquel Lacuesta, historiadora de 

l’Art de la Diputació de Barcelona, i Llum 

Pocostales, restauradora. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 9 d’abril. XXVI Debat de 

Química a l’Institut d’Estudis Catalans. 

Organització: Societat Catalana de Quí-

mica (IEC).

— IEC, 15 de maig. Debat: «Neu-

rociència i educació», dins el cicle neuro-

ciència i… Ponents: Ismael Palacín, di-

rector de la Fundació Jaume Bofill; David 

Bueno, del Departament de Genètica de 

la UB, i Ignacio Morgado, de l’Institut  

de Neurociències de la UAB. Organització: 

IEC, Centre de Regulació Genòmica i 

Institut de Cultura de Barcelona. 

— IEC, 20 de juny. Debat: «El 

Bulli: “deconstruint” el cap de Creus?». 

Ponents: Eduard de Ribot, advocat; Lluís 

Toldrà, advocat i membre de Depana; Itzi-

ar González, arquitecta; Josep M. Mallarach, 

consultor ambiental, i Mikel Zabala, biòleg. 

Moderador: José Luis Gallego, periodista. 

Organització: Depana, amb la col·laboració 

de la Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC) i la Institució Altempordanesa per a 

la Defensa i Estudi de la Natura.

— IEC, 26 de juny. Debat: «Neu-

rociència i política», dins el cicle neuro-

ciència i… Ponents: Luis Miguel Martínez 

Otero, de l’Institut de Neurociències 

d’Alacant, i Jesús Porta-Etessam, de la 

Universitat Complutense de Madrid i 

l’Hospital Universitari Clínic San Carlos 

de Madrid. Organització: IEC, Centre de 

Regulació Genòmica i Institut de Cultura 

de Barcelona. 

— IEC, 3 de juliol. Debat: «Neu-

rociència i dret», dins el cicle neurocièn-

cia i… Ponents: Mercè Boada, de la 

Fundació ACE; David Felip Saborit, del 

Departament de Dret de la UPF, i Fermín 

Morales Prats, penalista del Gabinet Ju-

rídic Fermín Morales. Organització: IEC, 

Centre de Regulació Genòmica i Institut 

de Cultura de Barcelona.

Simposis

— IEC, 11 d’octubre. II Simposi sobre 

l’Ensenyament de la Llengua i la Litera-

tura Catalanes a la Secundària i a la 

Universitat: «Quin futur volem? Perspec-

tives i propostes». Organització: Departa-

ment de Filologia Catalana de la UAB i 

Secció Filològica de l’IEC.
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— IEC, 24 i 25 d’octubre. Primer 

Simposi Internacional de Mens et Mensa: 

«Society for the Study of Food in the 

Middle Ages». Organització: Mens et 

Mensa: Society for the Study of Food in 

the Middle Ages, amb la col·laboració de 

la Societat Catalana de Llengua i Litera-

tura (IEC).

— IEC, 11 i 12 de novembre. 

Simposi Internacional «Les pedreres me-

dievals a la Corona d’Aragó». Organitza-

ció: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 12 de desembre. Simposi: 

espanya contra catalunya: una mirada 

històrica (1714-2014). Organització: 

Centre d’Història Contemporània de 

Catalunya del Departament de la Pre-

sidència de la Generalitat de Catalunya  

i Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC).

— IEC, 28 de febrer. 4t Simposi 

Iniciativa Catalana de Sociolingüística. 

Organització: Societat Catalana de Soci-

olingüística (IEC) i UdL (Cercle de Lin-

güística Aplicada). 

— Universitat de Vic, 4 d’abril. 

IV Simposi Internacional sobre l’Ensenya-

ment del Català. Organització: Universitat 

de Vic, Secció Filològica de l’IEC, Gene-

ralitat de Catalunya, Ajuntament de Vic, 

Consorci per a la Normalització Lingüís-

tica, Institut Ramon Llull i Xarxa Vives 

d’Universitats.

— IEC, 21 de maig. Simposi: la 

universitat a catalunya, ahir i avui. Or-

ganització: Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC) i Centre d’Història Con-

temporània de Catalunya.

— IEC, 26 de juny. XV Simpòsi-

um Fundació La Marató de TV3. Orga-

nització: Fundació La Marató de TV3, 

amb la col·laboració de l’IEC.

Fires

— Recinte Madrid Arenas, del 2 al 4 

d’octubre. Participació de l’IEC en la Fira 

Internacional del Llibre, LIBER 2013, on 

compartí estand amb l’Euskaltzaindia 

(Reial Acadèmia de la Llengua Basca) i 

el Consello da Cultura Galega. 

Lliuraments de premis

— IEC, 21 de novembre. Acte de lliura-

ment dels Premis CCNIEC 2013: IV Premi 

CCNIEC, a la millor iniciativa de la indús-

tria alimentària; el II Premi CCNIEC Marc 

Viader, a la innovació en productes alimen-

taris, i el IV Premi CCNIEC Ramon Turró, 

a una trajectòria d’excel·lència en el camp 

de la nutrició. Organització: Centre Cata- 

là de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Ca- 

talans (CCNIEC).

— IEC, 21 de febrer. Lliurament 

dels premis de l’Olimpíada de Biologia de 

Catalunya 2014. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 7 de març. Lliurament 

dels premis de la fase catalana de l’Olim-

píada Internacional de Física. Organitza-

ció: Societat Catalana de Física (IEC).

— IEC, 9 d’abril. Lliurament dels 

Premis als Treballs de Recerca de Batxi-
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llerat de l’Àmbit de la Química, dins el 

XXVI Debat de Química a l’Institut d’Es-

tudis Catalans. Organització: Societat 

Catalana de Química (IEC).

— IEC, 22 d’abril. Lliurament 

dels Premis Sant Jordi 2014 de l’IEC, 

corresponents al LXXXIII Cartell de pre-

mis i de borses d’estudi. Jordi Porta, 

guanyador del Premi Catalunya de Soci-

ologia, parlà en nom dels premiats, i 

 Øivind Andersen, president de la Unió 

Acadèmica Internacional, clogué l’acte. 

Organització: IEC.

— Palau Macaya (Barcelona), 8 

de maig. Lliurament del IV Premi Ca-

talunya de Sociologia. Atorgat a Jordi 

Porta, en reconeixença de la seva trajec-

tòria acadèmica i la seva contribució a la 

recerca sociològica a Catalunya. Organit-

zació: Associació Catalana de Sociologia 

(IEC) i Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs 

de Catalunya, amb el suport de l’Obra 

Social La Caixa.

— Campus de la Ciutadella de la 

UPF, 15 de maig. Lliurament de premis 

de les Proves Cangur 2014. Presidit per 

la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, 

amb les intervencions del rector de la UPF, 

Jaume Casals; el president de l’IEC, Jo-

andomènec Ros, i el secretari general de 

la UPF, Pelegrí Viader. Organització: 

Societat Catalana de Matemàtiques (IEC).

— IEC, 5 de juny. Lliurament 

dels Premis Medi Ambient i dels Premis 

de les Escoles Verdes 2014, en el Dia 

Mundial del Medi Ambient. Organització: 

Departament de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya, amb la 

col·laboració de l’IEC.

— Palau dels Reis de Mallorca 

(Perpinyà), 2 de juliol. Lliurament de la 

Medalla d’Honor de la Xarxa Vives d’Uni-

versitats a Germà Colón, membre de la 

Secció Filològica de l’IEC. Lluís Gimeno, 

doctor en filologia romànica i catedràtic 

de la Universitat Jaume I, féu la laudatio. 

Organització: Xarxa Vives d’Universitats.

Congressos

— IEC, del 4 al 6 de setembre. Primer 

Congrés Internacional Vernià: «Ciència,  

literatura i imaginació: Jules Verne i l’aven - 

tura del coneixement». Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC), Sociedad Hispáni-

ca Jules Verne i Societat Catalana Jules 

Verne.

— IEC, del 25 al 27 de setembre. 

II Iberian Congress of Biological Systema-

tics, amb conferències plenàries, el sim-

posi «Catalogació de la biodiversitat al 

segle xxi» i activitats socials per a la dis-

cussió científica. Organització: Institut  

de Recerca de la Biodiversitat, Institut de 

Biologia Evolutiva (CSIC-UPF), Societat 

Catalana de Biologia (IEC) i ZooSysEvo.

— IEC, 24 d’octubre. Congrés: 

Vuit-cents anys després de muret: els 

trobadors i les relacions catalanooccita-

nes. Organització: IEC, UAI, Agència de 

Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, 

Associació Internacional d’Estudis Occi-
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tans i Institut de Recerca en Cultures 

Medievals.

— IEC, 19 de desembre. III Fò-

rum del Patrimoni Literari. Mecenatge i 

literatura. Organització: Càtedra de Pa-

trimoni Literari Maria Àngels Anglada - 

Carles Fages de Climent, Grup de Recer-

ca de Patrimoni Literari de la UdG, IEC 

i Institució de les Lletres Catalanes.

— Institut d’Investigacions Quí-

miques i Ambientals de Barcelona, 20 i 

21 de gener. 19a Conferència Fèlix Ser-

ratosa 2014: «Synthesis of heterocyclic 

compunds with biological activity», a 

càrrec de Janine Cossy, professora de 

l’École Supérieure de Physique et de Chi- 

mie Industrielles de la Ville de Paris. 

Organització: Societat Catalana de Quí-

mica (IEC) i la Real Sociedad Española 

de Química.

— Antiga Biblioteca de la Uni- 

versitat de Cervera, 21 i 22 de febrer.  

IX Congrés de la CCEPC: «Després de  

les Noves Plantes. Canvis i continuïtat a les 

terres de parla catalana». Organització: 

Coordinadora de Centres d’Estudis de 

Parla Catalana, IEC, Institut Ramon 

Muntaner, Diputació de Lleida, Institut 

d’Estudis Ilerdencs i Paeria de Cervera.

— IEC, del 24 al 26 de febrer. 

Congrés internacional: catalunya (i els 

països catalans) abans i després de l’on-

ze de setembre de 1714. Organització: 

Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC.

— Facultat de Lletres de la URV, 

del 8 al 10 d’abril. XIII Congrés d’Estu-

diants de Filologia Catalana: «El català, 

llengua de futur? Els problemes lingüístics 

al segle xx», Conferència inaugural: 

«Llengua i poder», a càrrec de Joan Mar-

tí, membre de la Secció Filològica de 

l’IEC. Organització: Sindicat d’Estudiants 

dels Països Catalans (SEPC) i Assemblea 

d’Estudiants de Filologia Catalana de la 

URV.

— 9 de maig. IV Congrés Univer-

sitari Català. Jornada preparatòria. En la 

sessió plenària d’obertura intervingueren 

Albert Balcells, membre de la Secció 

Històrico-Arqueològica de l’IEC, amb la 

ponència «Els tres congressos universita-

ris catalans», i Antoni González Senmar-

tí, secretari general de la URV, amb la 

conferència «La universitat pública cata-

lana avui». Organització: Tribuna Univer-

sitària.

— IEC, 4 de juny. Fòrum Forestal 

de Barcelona 2014. Organització: Aula de 

Silvicultura Mediterrània de Barcelona i 

Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC).

— Cosmocaixa/IEC, del 16 al 18 

de juliol. XXVI Congrés Anual de l’Aca-

demia Europaea: «Young Europe: reali- 

ties, dilemmas and opportunities for the 

new generation». Ponents: Saskia Sassen, 

Nubia Muñoz i Gordon McBean, entre 

d’altres. Organització: Barcelona Knowl- 

edge Hub de l’Academia Europaea.

— Institut d’Estudis Gironins 

(Girona), 6 de juny. XXIV Conferència 

Anual a Girona de la Societat Catalana de 
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Comunicació: «El periodisme en situaci-

ons d’excepcionalitat històrica». L’acte 

central versà sobre «El cinema a la uni-

versitat». Organització: Societat Catalana 

de Comunicació (IEC).

— IEC, 4 i 5 de juliol. Fòrum 

Obert: «Territori i Urbanisme», dels grups 

de diàleg del Fòrum Territori i Urbanisme. 

Organització: Societat Catalana d’Orde-

nació del Territori (IEC).

— IEC, del 9 a l’11 de juliol. 

Barcelona BioMed Conference, congrés 

dedicat a la malaltia d’Alzheimer. Orga-

nització: Institut de Recerca Biomèdica, 

amb la col·laboració de l’IEC.

Exposicions

— IEC, del 4 al 6 de setembre. Exposició 

del Congrés Internacional Jules Verne amb 

dibuixos de Jean Pierre Bouvet basats en 

l’imaginari i les màquines descrites per 

Jules Verne en les seves obres. Organitza-

ció: Societat Hispànica Jules Verne, Soci-

etat Catalana Jules Verne i Societat Ca-

talana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— IEC, del 20 de setembre al 9 

d’octubre. «Ensenyar valencià en temps 

difícils. Carles Salvador i Enric Matalí». 

Organització: Delegació de l’IEC a Caste-

lló.

— IEC, del 8 al 15 de novembre. 

«Els set tresors del Patrimoni Cultural de 

la Catalunya exterior». Organització: 

Federació Internacional d’Entitats Ca-

talanes, amb el suport de la Secretaria 

d’Afers Exteriors i Unió Europea de la 

Generalitat, l’Institut de Projecció Exte-

rior de la Cultura Catalana i l’IEC.

— IEC, del 14 al 25 de novembre. 

«Any Internacional de l’Estadística», dins 

les activitats de l’Any Internacional de 

l’Estadística i la Setmana de la Ciència 

2013. Organització: UB i Societat Cata-

lana d’Estadística.

— IEC, del 14 al 25 de novembre. 

Exposició per a seleccionar el cartell re-

presentatiu de la Setmana de la Ciència 

2014. Organització: Secretaria Científica 

i Fundació Catalana per a la Recerca i la 

Innovació.

— Universitat d’Alacant, del 27 

de novembre al 20 de desembre. «La 

superació d’un matemàtic. Ferran Sunyer 

i Balaguer (1912-1967)». Organització: 

Universitat d’Alacant, Fundació Ferran 

Sunyer i Balaguer (IEC), Benecé Produc-

cions i Delegació d’Alacant de l’IEC.

— IEC, del 3 al 20 de desembre. 

Tres exposicions dedicades a Marià Vi-

llangómez: «Cent anys del naixement de 

Marià Villángomez Llobet (1913-2002), 

promoguda per la Secció Filològica i el 

Consell Insular d’Eivissa; «Villangómez, 

fotògraf. L’Eivissa del seu temps en imat-

ges i poemes», elaborada per l’Arxiu 

Històric i l’Arxiu d’Imatge i So de l’Ajun-

tament d’Eivissa, i «Marià Villangómez, 

declarat amb el vent», organitzada per la 

Secció Filològica de l’IEC. 

— IEC, del 7 al 31 de gener. «La 

terra és cel», recull d’imatges i textos de 
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Manel Soria. Organització: Societat Cata-

lana de Tecnologia (IEC).

— Palau Robert (Barcelona), del 

14 de gener al 23 de febrer. «La superació 

d’un matemàtic. Ferran Sunyer i Balaguer 

(1912-1967)». Organització: Generalitat 

de Catalunya i Fundació Ferran Sunyer i 

Balaguer de l’IEC.

— Ajuntament de Tremp, del 25 

de gener al 28 de febrer. «Els orígens de 

la llengua catalana: Jo fideles vos seré». 

Organització: Ajuntament de Tremp, amb 

la col·laboració de l’IEC.

— IEC, del 5 al 28 de febrer. 

Exposició fotogràfica: «Formes i textures 

de la natura». Organització: Societat 

Catalana de Fotògrafs de Natura - Insti-

tució Catalana d’Història Natural de 

l’IEC.

— IEC, del 3 al 28 de març. Ex-

posició fotogràfica: «La natura és art en 

si mateixa». Organització: Societat Cata-

lana de Fotògrafs de Natura - Institució 

Catalana d’Història Natural de l’IEC.

— IEC, de l’11 d’abril al 4 de 

juny. «L’inici del demà. Mancomunitat  

de Catalunya. 100 anys». Projecte expo-

sitiu en xarxa estructurat en sis instal-

lacions: a l’IEC, s’instal·là el projecte 

«Impuls al coneixement científic». Orga-

nització: Diputació de Barcelona i Institut 

d’Estudis Catalans.

— IEC, del 13 de maig al 27 de 

juny. «Créixer en matemàtiques, fer país». 

Organització: Centre de Recerca Matemà-

tica de l’IEC.

— IEC, del 16 de juny al 25 de 

juliol. «Els orígens de la llengua catalana: 

Jo fideles vos seré». Organització: Presi-

dència de l’IEC, Ajuntament de Tremp, 

Ajuntament d’Areny de Noguera, Dipu-

tació de Lleida i Consorci per a la Nor-

malització Lingüística de Lleida.

— IEC, del 30 de juny al 17 

de juliol. Exposició «MontPhoto 2014». 

Organització: Institució Catalana d’His-

tòria Natural (IEC).

Cursos

— IEC, 25 i 26 de setembre. Curs: 

«Omics meet translational research». Or-

ganització: Societat Catalana de Biologia 

(IEC) i Institut d’Investigació Biomèdica 

de Bellvitge.

— IEC, 17 i 18 de febrer. Curs: 

«Cooperació interregional i transfronte-

rera als Pirineus», en el marc del curs 

Geografia d’Europa de la UPF. Organit-

zació: Societat Catalana de Geografia 

(IEC), amb la col·laboració de la UPF.

— IEC, del 7 a l’11 de juliol. 

Curs: «Les edats del món, les edats dels 

homes». Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Clàssics (IEC).

— Universitat Catalana d’Estiu 

(Liceu Renouvier, Prada), 23 d’agost. 

Curs: «Nutrició, ciència i cuina». Coordi-

nació: Abel Mariné, membre de l’IEC i 

president de l’Associació Catalana de 

Ciències de l’Alimentació (ACCA), filial 

de l’IEC. 
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Homenatges i commemoracions

— Col·legi de Metges de Barcelona, 26  

de setembre. Sessió in memoriam: «Oriol 

Casassas, metge humanista (1923-

2012)». Ponents: Jaume Padrós, vicepre-

sident del Col·legi de Metges de Barcelona 

(COMB); Joaquim Ramis, expresident de 

l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 

Salut de Catalunya i de Balears (ACM-

SCB); Ferran Moraga, president de la 

Societat Catalana de Pediatria; Màrius 

Foz, expresident de l’Acadèmia; Ricard 

Guerrero, membre de l’IEC i president de 

la Fundació Alsina i Bofill, i Miquel Vi-

lardell, president del COMB. Organitza-

ció: COMB, ACMSCB, Societat Catalana 

de Pediatria, Fundació Alsina i Bofill i 

IEC.

— Universitat de Barcelona (UB), 

4 d’octubre. Acte d’homenatge a Mercè 

Durfort i Coll, membre de la Secció de 

Ciències Biològiques de l’IEC, amb motiu 

de la seva jubilació. Ponents: Dídac Ra-

mírez, rector de la UB; Eduardo Soriano, 

catedràtic i director del Departament de 

Biologia Cel·lular de la UB; Sergi Bonet, 

professor de biologia cel·lular de la UdG; 

Joandomènec Ros, catedràtic del Depar-

tament d’Ecologia de la UB i president de 

l’IEC, i Joaquim Gutiérrez, degà de la 

Facultat de Biologia de la UB. Organitza-

ció: Facultat de Biologia de la UB.

— IEC, 15 d’octubre. Homenatge 

a Joaquim Folch i Torres, crític d’art, 

historiador i museòleg, en el cinquante-

nari de la seva mort: intel·lectuals i polí-

tica: una cultura d’estat. Ponents: Jordi 

Casassas, Mercè Vidal, Jordi Serra, Nor-

bert Bilbeny i Marta Montmany. Organit-

zació: Fundació Folch i Torres i IEC.

— UAB, 17 d’octubre. Acte d’ho-

menatge a Enric Lluch i Martín (1928-

2012), que fou membre de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials de l’IEC. Or-

ganització: Departament de Geografia  

de la UAB, amb el suport de la Facultat de 

Filosofia i Lletres.

— IEC, 25 d’octubre. Celebració 

del vint-i-cinquè aniversari del Centre de 

Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 

(CREAF): «Vint-i-cinc anys de recerca en 

ecologia». Conferència convidada: «Los 

bosques europeos en la encrucijada. ¿Pue-

de la ciencia marcar el camino?», a càr- 

rec d’Inazio Martínez de Arano, director 

d’EFIMED, i parlaments de Joandomènec 

Ros, president de l’IEC; Josep Enric Lle-

bot, secretari general de Medi Ambient i 

Sostenibilitat; 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. Organització: 

CREAF.

— IEC, 29 d’octubre. Homenatge 

a Joana Raspall en el centenari del seu 

naixement: «Enfilall de mots», dins l’Any 

Joana Raspall. Ponents: Carme Arenas, 

presidenta del PEN Català; Cesca Mestre, 

directora d’El Cep i la Nansa i editora de 

l’obra, i Vicenç Villatoro, escriptor. Orga-

nització: Institució de les Lletres Catala-
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nes de la Generalitat de Catalunya, PEN 

Català, Ajuntament de Sant Feliu de 

Llobregat, Comissió Any Joana Raspall i 

IEC. 

— IEC, 14 de novembre. Acte 

com memoratiu: catalunya i rosalía de 

castro. 150 anys de cantares gallegos. 

Presidit per Joandomènec Ros, president 

de l’IEC, i Ramón Villares, president del 

Consello da Cultura Galega, amb les in-

tervencions de Lluïsa Julià, de la UOC; 

Marta Font i Espriu, del Centre Dona i 

Literatura de la UB, i Xesús Alonso Mon-

tero, president de la Real Academia Ga-

lega. Organització: IEC, Consello da 

Cultura Galega i Estudis Gallecs i Portu-

guesos de la UB.

— IEC, 21 de novembre. Home-

natge a Manuel Ribas i Piera, membre de 

la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC 

(† 14.3.2013). Ponents: Jaume Llobet, 

Lluís Cantallops i Joan Antoni Solans, 

arquitectes, i Tomàs Pou, advocat. Mode-

rador: Josep Maria Llop, president de la 

Societat Catalana d’Ordenació del Terri-

tori (SCOT). Organització: SCOT (IEC), 

Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de 

Catalunya, Departament d’Urbanisme i 

Ordenació del Territori de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC) i Escola 

Tècnica Superior d’Arquitectura de Bar-

celona.

— Facultat de Filosofia i Lletres 

de la UAB, 26 de novembre. Acte de clo-

enda del centenari de les normes ortogrà-

fiques, dins el Màster Oficial Interuniver-

sitari d’Estudis Avançats de Llengua i 

Literatura Catalanes. Organització: UB, 

UAB, IEC i Direcció General de Política 

Lingüística de la Generalitat de Catalu-

nya.

— IEC, 4 de desembre. Sessió en 

memòria de Max Cahner (1936-2013), 

editor, polític i historiador de la literatura. 

Ponents: Juli Moll Gómez de la Tía, de 

l’Institut Menorquí d’Estudis; Joan Tres, 

de la revista de catalunya, i Francesc 

Vallverdú, membre de l’IEC. Organitza-

ció: Societat Catalana de Llengua i Lite-

ratura (IEC) i Fundació Pere Coromines.

— IEC, 5 de desembre. Acte de 

celebració del 125è aniversari de la Im-

premta Badia i presentació del llibre 

 impremta Badia. cent vint-i-cinc anys 

em brutant paper. Organització: Imprem-

ta Badia, amb la col·laboració de la Se-

cretaria Científica de l’IEC.

— IEC, 10 de desembre. Cloenda 

del centenari del naixement de Marià 

Villangómez Llobet, que fou membre 

corresponent de la Secció Filològica de 

l’IEC. Organització: IEC, Consell Insular 

d’Eivissa, Consell Insular de Formentera, 

Ajuntament d’Eivissa, Institut d’Estudis 

Eivissencs, Institució de les Lletres Cata-

lanes i Institut Ramon Llull.

— Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ci-

ències de Catalunya (Barcelona), 22 de 

gener. Acte d’homenatge a Carme Amorós 

Basté, membre de la Societat Catalana de 

Pedagogia (SCP) (IEC), amb motiu de la 
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seva jubilació. Organització: SCP (IEC) i 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de Cata-

lunya.

— Ateneu Barcelonès, 5 de febrer. 

Sessió en memòria a la biòloga Lynn 

Margulis: Allò que tal vegada s’esdevin-

gué. En l’acte es presentà el llibre once 

upon a time: lynn margulis. Organització: 

Ateneu Barcelonès, amb la col·laboració 

de la Secció de Microbiologia de la Soci-

etat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 18 de febrer. Acte de re-

coneixement a Margarida Muset i Adel per 

la seva trajectòria professional en l’educa-

ció. L’elogi fou a càrrec de Sara M. Blasi i 

hi intervingueren membres del Consell 

Escolar de Catalunya, de l’Escola Decroly, 

del Servei d’Ensenyament del Català, de 

les direccions escolars del districte de Sant 

Martí, de la Inspecció d’Educació i de la 

Societat Catalana de Pedagogia, filial de 

l’IEC. Organització: Societat Catalana  

de Pedagogia (IEC) i Col·legi Oficial de 

Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres 

i en Ciències de Catalunya.

— IEC, 20 de març. Commemo-

ració del cinquantè aniversari de la mort 

de Rafael Patxot i Jubert (1872-1964). 

Ponents: Manuel Castellet, membre de 

l’IEC i comissari de l’Any Patxot; Josep 

Massot, membre de l’IEC, i Josep Batlló, 

professor de la Universitat de Lisboa. 

Organització: IEC.

— Casino del Centre de l’Hospi-

talet de Llobregat, 7 de maig. Homenatge 

a Francesc Marcé i Sanabra (1921-2014), 

historiador, dibuixant i poeta, cofundador 

i primer director del Museu de l’Hospita-

let. Hi intervingué Josep Moran, membre 

de la Secció Filològica de l’IEC. Organit-

zació: Ateneu de Cultura Popular, Casino 

del Centre i Coordinadora Sardanista, 

amb la col·laboració de l’Institut d’Estu-

dis Catalans.

— UB, 15 de maig. Acte d’home-

natge als professors Lídia Pons Griera i 

Joaquim Rafel Fontanals. Ponents: Joan 

Martí, Joan Veny i Isidor Marí, membres 

i president de la Secció Filològica de l’IEC, 

respectivament. Organització: Departa-

ment de Filologia Catalana de la UB.

— IEC, 27 de maig. Commemo-

ració del trentè aniversari de la fundació 

del Centre de Recerca Matemàtica (CRM), 

amb les conferències «Mathematical Mo-

deling i Developmental Biology», d’An ge- 

la Stevens, i «Patterns in Primes and 

Dynamics of Nilmanifolds», de Tamar 

Ziegler. Organització: CRM i IEC.

— IEC, 29 de maig. Homenatge 

a Josep Roca-Pons —que fou membre de 

la Secció Filològica— en el centenari del 

seu naixement. Ponents: Isidor Marí, 

president de la Secció Filològica (SF); 

August Bover, expresident de la Societat 

Catalana de Llengua i Literatura (SCLL), 

i altres persones properes a l’homenatjat. 

Organització: SF i SCLL (IEC).

— IEC, 18 de juny. Acte comme-

moratiu: «Margalef i la biodiversitat», 

dins el desè aniversari de la seva mort. 
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Conferències: «Informació i biodiversitat 

en l’ecologia de Margalef», a càrrec de 

Jordi Flos, i «Informació i biodiversitat 

després de Margalef», a càrrec de Salvador 

Pueyo. Organització: Societat Catalana de 

Biologia i Institució Catalana d’Història 

Natural (IEC).

— Sant Feliu de Guíxols, 20 de 

juny. Acte de descoberta de la placa en 

honor a Rafael Patxot. L’acte fou seguit 

d’una taula rodona, en què participaren 

Josep Massot, director de les Publicacions 

de l’Abadia de Montserrat i membre de 

l’IEC; Lluís Molinas, editor de la revista 

del Baix empordà, i M. Àngels Suquet, 

directora de l’Arxiu Municipal de Sant 

Feliu de Guíxols. Organització: IEC, Di-

putació de Girona, Ajuntament i Cambra 

de Comerç de Sant Feliu de Guíxols.

— IEC, 27 de juny. Homenatge 

a Manuel Castellet, membre de la Secció 

de Ciències i Tecnologia, amb motiu de 

la seva jubilació. L’acte inclogué la con-

ferència de Guido Mislin, de la Univer-

sitat Estatal d’Ohio i ETH Zürich, amb 

el títol «Bounded Cohomology and Flat 

Bundles», i les intervencions de Jaume 

Aguadé, Joaquim Bruna, Carles Casacu-

berta i Sebastià Xambó. Organització: 

Centre de Recerca Matemàtica, IEC i 

Departament de Matemàtiques de la 

UAB.

— Universitat Catalana d’Estiu 

(Prada), 21 d’agost. Homenatge a Germà 

Colón, membre de la Secció Filològica de 

l’IEC, per la seva trajectòria en l’àmbit  

de la filologia romànica i la lexicografia. 

Ponents: Tomàs Martínez, membre de la 

Secció Històrico-Arqueològica, i Vicent 

Pitarch, delegat de l’IEC a Castelló.

Concerts

— IEC, 11 de setembre. Actuació musical 

amb motiu de la commemoració de l’On-

ze de Setembre, a càrrec de Laia Santa-

nach (soprano), Taïs Oriol (contralt), 

Llorenç Lledó (tenor) i Daniel Tarrida 

(baix). Organització: IEC.

— IEC, 26 de setembre. Concert: 

cançons de catalunya en temps de guer-

ra (1705-1714). Presentació històrica de 

les cançons a càrrec de Cristian Palomo 

Reina, de la UAB, i interpretacions musi-

cals a càrrec del grup Organistrum En-

semble. Organització: Secció Històrico-

Arqueològica de l’IEC i Departament 

d’Història Moderna de la UAB.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 13 de juny. Concert de cambra de 

Barcelona a Beneixama, a càrrec de Juan 

Torres (fagot), Sergio Martínez (saxofon) 

i Pamela Pérez (piano). Organització: 

Delegació de l’IEC a Alacant.

— 3 de juliol. Concert: «1714 - 

“Nous minoès, ayrosas contradanças”», 

dins el cicle música al claustre, a càrrec 

de la companyia Xuriach.

— 10 de juliol. Concert: «1814 - 

Entre dos focs: Ferran Sor i la Guerra del 

Francès», dins el cicle música al claustre, 

a càrrec de la Societat Sor de Barcelona i 

Barroc Ballet.
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— 17 de juliol. Concert: «1914 - 

La fi del Romanticisme», dins el cicle 

música al claustre, a càrrec d’Alba Ven-

tura (piano) i Marc Horne (flauta).

Altres

— IEC, 11 de setembre. Celebració de 

l’Onze de Setembre a l’Institut d’Estudis 

Catalans, amb el discurs patriòtic «Virtut 

de la paraula, virtut de la poesia», a càr-

rec de Carles Miralles, membre de l’Insti-

tut, i la interpretació vocal de diverses 

peces a càrrec de Laia Santanach (sopra-

no), Taïs Oriol (contralt), Llorenç Lledó 

(tenor) i Daniel Tarrida (baix).

— IEC, 24 de setembre. Sessió de 

recepció de Josepa Cucó i Giner com a 

membre de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials de l’IEC.

— Jardí Mercè Rodoreda de l’IEC, 

30 de setembre. Dia Internacional de la 

Traducció, amb una lectura de traducci-

ons literàries i la intervenció de Màrius 

Serra, membre de la Secció Filològica de 

l’IEC. Participants: Joandomènec Ros, pre- 

sident de l’IEC; Guillem-Jordi Graells, 

president de l’Associació d’Escriptors en 

Llengua Catalana (AELC), i Bel Olid, 

vocal de l’AELC i presidenta del Consell 

Europeu d’Associacions de Traductors 

Literaris (CEATL). Organització: IEC i 

AELC.

— IEC, 28 d’octubre. Sessió in-

augural del curs 2013-2014 de l’Institut 

d’Estudis Catalans, amb la lliçó «1914. 

Centenari de la Mancomunitat de Cata-

lunya i la significació del bicentenari de 

1714 en la seva perspectiva històrica», a 

càrrec de Jordi Casassas Ymbert, membre 

de la Secció Històrico-Arqueològica, i 

l’actuació musical de Joan Massotkleiner 

& Toti Soler. 

— Ajuntament de Barcelona, 28 

de novembre. Acte inaugural del Barcelo-

na Knowledge Hub, l’Oficina de la Medi-

terrània i el Sud d’Europa de l’Academia 

Europaea. Constà d’una disputatio del 

segle xxi: «Social and State-of-the-Art 

Medicine», 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 presiden-

ta electa de la Societat Espanyola de 

Neurociència. Organització: Barcelona 

Knowledge Hub de l’Academia Europaea, 

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

ment de Barcelona, la Generalitat de 

Catalunya, la Fundació La Caixa i la 

Fundació Catalana per a la Recerca i  

la Innovació.

— IEC, 22 de gener. Taller inter-

nacional: «Science as cultural hegemony, 

gramscian concepts for the history of 

science». Organització: Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

(IEC), Centre d’Història de la Ciència i 

UAB.

— IEC, 25 de gener. Visita d’un 

grup de músics per a conèixer la barítona 

i la tenora de l’IEC. Benvinguda a càrrec 
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de Joandomènec Ros, president de l’IEC, 

i intervenció a càrrec de Joaquim Agulló, 

director del programa de recerca per al 

disseny de la barítona i de la tenora, ca-

tedràtic de la UPC i vicepresident de 

l’Institut. L’acte inclogué un homenatge a 

Francesc Elias i Prunera, professor, intèr-

pret de tible i director de diverses cobles 

i de la Banda Municipal de Barcelona. 

Organització: IEC.

— IEC, 3 de febrer. Lectura dra-

matitzada: l’antiquari, de Santiago Ru-

siñol, a càrrec de Cornucòpies Teatre. 

Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— Barcelona, Girona, Lleida i 

Tarragona, 7 de febrer. Fase catalana de 

l’Olimpíada Internacional de Física. Or-

ganització: Societat Catalana de Física 

(IEC).

— Barcelona, Girona, Lleida i 

Tarragona, 8 de febrer. Olimpíada de 

Biologia de Catalunya 2014. Organitza-

ció: Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània (València), 12 de febrer. 

Conversa amb Adolf Tobeña a propòsit del 

seu llibre devots i descreguts: biologia de 

la religiositat, en el marc del cicle dia  

de darwin 2014. Moderadora: Reis Juan, 

periodista. Organització: Delegació de 

l’IEC a València.

— IEC, 27 de febrer. Cinefòrum: 

das experiment, d’Oliver Hirschbiegel. 

Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— Palau de les Exposicions de 

Perpinyà, 1 de març. Quinzena edició del 

Dictat en Català de Perpinyà, amb un text 

de l’escriptor nord-català Jordi Carbonell. 

Organització: Regidoria dels Afers Cata-

lans de l’Ajuntament de Perpinyà, amb la 

col·laboració de l’IEC.

— Edifici del Rectorat de la UdL, 

4 de març. Acte d’investidura de Salvador 

Giner com a doctor honoris causa de la 

UdL. Salvador Giner, sociòleg i expresi-

dent de l’IEC, fou apadrinat per Fidel 

Molina Luque. 

— IEC, 20 de març. Celebració 

de la XIX Prova Cangur de Matemàtiques. 

Organització: Societat Catalana de Mate-

màtiques (IEC).

— IEC, 27 de març. Acte del 40è 

aniversari del Grup Català de Sociolin- 

güística. Organització: Societat Catalana 

de Sociolingüística (IEC).

— IEC, 23 d’abril. Diada de Sant 

Jordi a l’IEC. Jornada de portes obertes i 

venda de llibres al pati de la Casa de 

Convalescència i a la Rambla.

— Barcelona, 5 de maig. Itinerari: 

«Sanitat al Raval: una història de més de 

500 anys», a càrrec de Laura Valls, del Con- 

sell Superior d’Investigacions Científiques 

(CSIC). Organització: Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

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

Ciències Biològiques de l’IEC i l’Institut  

de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.

— IEC, 7 de maig. Sessió audio-

visual: «La natura d’Escòcia. Les Hèbri-
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des en bicicleta», a càrrec de Tato Rosés, 

traductor especialitzat en llibres tècnics 

de fotografia, esports i medicina. Orga-

nització: Societat Catalana de Fotògrafs 

de Natura (Institució Catalana d’Història 

Natural - IEC).

— Barcelona, 19 de maig. Itine-

rari: «Ciència i tecnologia a l’Exposició 

Universal de 1888», a càrrec de Miquel 

Carandell, del Centre d’Història de la 

Ciència de la UAB. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC), amb la col·laboració de  

la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC 

i l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de 

Barcelona.

— Barcelona, 2 de juny. Itinerari: 

«Històries naturals a Ciutat Vella Barce-

lona», a càrrec de Laura Valls, del Consell 

Superior d’Investigacions Científiques 

(CSIC). Organització: Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

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

de Ciències Biològiques de l’IEC i l’Insti-

tut de Cultura de l’Ajuntament de Barce-

lona.

— Reial Acadèmia de Bones Lle-

tres de Barcelona, 12 de juny. Acte d’in-

grés de Manuel Jorba a la Reial Acadèmia 

de Bones Lletres, amb el discurs «Verda-

guer davant el vuit-cents català, de l’Aca-

dèmia estant: entorn del record necrològic 

de Joaquim rubió i ors».

— Barcelona, 16 de juny. Itinera-

ri: «Històries de ciència a Gràcia», a càr-

rec de Miquel Carandell, del Centre 

d’Història de la Ciència de la UAB. Orga-

nització: Societat Catalana d’Història de 

la Ciència i de la Tècnica (IEC), amb la 

col·laboració de la Secció de Ciències 

Biològiques de l’IEC i l’Institut de Cultu-

ra de l’Ajuntament de Barcelona.

— IEC, 25 de juny. Conferència 

de premsa per a la presentació de la XLVI 

Universitat Catalana d’Estiu (UCE), a 

càrrec de Joandomènec Ros, president de 

l’IEC i president de la Fundació UCE, i 

Salvador Alegret, president de la UCE.

— Liceu Renouvier de Prada 

(Conflent), del 17 al 23 d’agost. Univer-

sitat Catalana d’Estiu. 
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