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Seus i delegacions

seu de Perpinyà

Any de creació: 1999 

Delegat: Joan Becat i Rajaut

Adreça: Casa dels Països Catalans

Universitat de Perpinyà 

Camí de la Passió Vella

F-66860 Perpinyà Cedex

A/e: perpinya@iec.cat

La seu de Perpinyà s’ha encarregat d’or- 

ganitzar o ha intervingut en les activitats 

següents:

Jornades

Del 18 al 21 d’agost de 2015, tingueren 

lloc a Prada de Conflent les XI Jornades 

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

Prada: «L’Institut d’Estudis Catalans, 

acadèmia nacional de Catalunya i dels 

Països Catalans», que inclogué les confe-

rències següents:

— «L’Institut d’Estudis Catalans 

avui, situació i perspectives», per Joando- 

mènec Ros, president de l’IEC.

— «Els cent anys d’existència de 

l’Institut d’Estudis Catalans», per Enric 

Pujol, coautor de la publicació sobre la 

història de l’IEC.

— «L’Institut d’Estudis Catalans 

i l’Alguer», per Antoni Torre, membre 

corresponent de l’IEC. 

— «L’Institut d’Estudis Catalans 

i Andorra», per Àngels Mach, presidenta 

de la Societat Andorrana de Ciències i 

membre del Patronat de la Fundació 

Universitat Catalana d’Estiu.

— «L’Institut d’Estudis Catalans, 

Catalunya Nord i França», per Joan Becat, 

delegat del president de l’IEC a Perpinyà.

— «L’Institut d’Estudis Catalans 

i la Franja de Ponent», per Joaquim Mon- 

clús, historiador, membre del Patronat de 

la Fundació Universitat Catalana d’Estiu.

Premi Catalunya del Nord 2015

El premi, inclòs dins el lXXXiv cartell de 

premis i de borses d’estudi de l’IEC, re-

compensa estudis, treballs o documents 

per a l’ensenyament del català a qualsevol 

nivell i pel coneixement de Catalunya del 

Nord o de qüestions que l’afecten. El jurat, 

format per Alà Baylac Ferrer, director de 

l’Institut Català de Recerca en Ciències 

Socials de la Universitat de Perpinyà; 

Josep González-Agàpito, president de la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials i 

president del jurat; Joan Martí i Castell, 

representant la Secció Filològica; Antoni 

Simon, representant la Secció Històrico-

Arqueològica, i Joan Becat, delegat del 

president de l’IEC a Perpinyà, decidí 

atorgar el premi a l’obra Adquisició d’una 

l2 en grup. Factors influents per l’ús, la 

motivació i la qualitat de la llengua. Es-

tudi longitudinal en una classe maternal 

multinivell, de Cecília Caralt Badia. El 

lliurament tingué lloc al Palau de Con-
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gressos de Perpinyà, el dia 30 d’abril de 

2015, durant la celebració de la XXVI Nit 

de Sant Jordi. 

Cicles de conferències

En el cicle titulat 20 anys de recerca en 

l’Espai vives, que tingué lloc a la Univer-

sitat de Perpinyà Via Domitia, es pronun-

ciaren les conferències següents: 

— «Llengua i poder», per Joan 

Martí i Castell, catedràtic de filologia 

catalana de la Universitat Rovira i Virgili, 

primer president de la Xarxa Vives d’Uni- 

versitats i antic president de la Secció 

Filològica de l’IEC, el 24 de setembre de 

2014.

— «Per què Darwin tenia raó i 

per què ens ha d’importar?», per Juli Pe- 

retó, professor de bioquímica i biologia 

molecular de la Universitat de València i 

delegat del president de l’IEC a Valèn- 

cia, el 8 d’octubre de 2014.

— «Existeix el lliure albir? La 

neurociència de la creativitat i el llenguat-

ge», per David Bueno, professor de ge- 

nètica de la Universitat de Barcelona, el 

22 d’octubre 2014.

— «Mol·luscs opistobranquis: un 

món d’adaptacions», per Joandomènec 

Ros, catedràtic de biologia de la Universitat 

de Barcelona i president de l’IEC, el 12 de 

novembre de 2014.

— «El Codi civil de Catalunya. 

Les relacions familiars i successòries», per 

Albert Lamarca, professor de dret civil 

de la Universitat Pompeu Fabra i presi-

dent de la Comissió Jurídica Assessora de 

la Generalitat de Catalunya, el 3 de desem- 

bre de 2014.

A la Casa dels Països Catalans 

tingué lloc un cicle de conferències de la 

llicenciatura d’estudis catalans: 

— «Plurilingüisme i Escola An- 

dorrana», per Rossend Areny, professor 

de secundària a l’Escola Andorrana, el  

4 de desembre de 2014.

— «Vicens Vives i les edicions com- 

parades de notícia de catalunya», per 

Enric Pujol, professor d’història de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona, el 9 de 

desembre de 2014.

— «Llengua catalana i plurilin-

güisme», per Isidor Marí, professor de 

filologia catalana, especialista en multi-

lingüisme i membre de l’IEC, el 10 de 

desembre de 2014.

— «La traducció en l’adminis- 

tració catalana i en l’àmbit jurídic», per 

Conxa Planas, directora dels Serveis Lin- 

güístics de la Universitat de Barcelona, el 

17 de desembre de 2014.

— «Lexicologia i lexicografia», 

per M. Teresa Cabré, professora de fi- 

lologia catalana, especialista en lexico-

logia i lexicografia, i presidenta de la 

Secció Filològica de l’IEC, 13 de gener 

de 2015. 

— «La industrialització de Cata- 

lunya Nord al segle 19», per Nicolas Marty, 

professor d’història de la Universitat de 

Perpinyà, el 14 de gener de 2015. 

00 Memoria 2014-2015.indb   230 21/04/17   08:38



A
c

t
iv

it
A

t
 i

n
st

it
u

c
io

n
A

l

231

— «El procés sobiranista català i 

Catalunya Nord», per Josep Puigbert, 

director de la Casa de la Generalitat a 

Perpinyà, el 28 de gener de 2015. 

— «Atouts et conditions d’un plu- 

rilinguisme précoce», per Gilbert Dalga- 

lian, doctor en lingüística per la Univer- 

sitat de Nancy, psicolingüista, germanis-

ta i autor de Reconstruire l’éducation  

ou le désir d’apprendre, el 4 de febrer  

de 2015.

Conveni de col·laboració

El 13 de juliol de 2015, l’IEC i el Consor-

ci dels Estudis Catalans de Perpinyà sig- 

naren un conveni de cooperació amb l’ob-

jectiu de consolidar les col·laboracions 

anteriors i desenvolupar el suport als estu-

dis catalans de la Universitat de Perpinyà. 

El Consorci dels Estudis Catalans és cons-

tituït per un grup d’associacions nord-ca-

talanes amb seu a la Casa dels Països 

Catalans i per persones que es dediquen a 

l’ensenyament, encapçalades pels Estudis 

Catalans de la Universitat de Perpinyà. 

Publicacions 

— Publicació del número 9 de REcERc 

(2015), revista en línia de l’ICRECS de la 

Universitat de Perpinyà.

seu de castelló 

Any de creació: 2001

Delegat: Vicent Pitarch i Almela

Adreça: Centre Municipal de Cultura

Carrer d’Antoni Maura, 4

12001 Castelló de la Plana

A/e: castello@iec.cat

La seu de Castelló s’ha encarregat d’orga- 

nitzar o ha intervingut en les activitats 

següents:

— 13 de setembre. Homenatge in 

memoriam a Pere-Enric Barreda, profes-

sor del Departament de Filologia a la 

Universitat de Barcelona, investigador de 

l’Institut de Recerca en Cultures Medievals, 

cronista oficial de Benassal i d’Ares i 

membre fundador del Patronat de la 

Fundació Carles Salvador. Vicent Pitarch 

pronuncià el parlament central de l’acte, 

organitzat per l’Ajuntament de Benassal, 

amb la col·laboració de la Fundació Carles 

Salvador, la seu de l’IEC a Castelló, l’IES 

Benassal, Castelló per la llengua, el Centre 

d’Estudis del Maestrat, el Grup de la Me- 

mòria Històrica, Grup de Teatre L’Enfi- 

lat, Maestrat Viu, el Pont Cooperativa  

de Lletres, la Llibreria Babel i la revista 

Aigua clara.

— 23 de setembre. Intervenció de 

Vicent Pitarch, delegat de l’IEC a Castelló, 

en l’acte Pel dret a decidir del poble de 

catalunya i de tots els pobles, organitzat pel 

Comitè per l’Aliança de Treballadors i 

Pobles, que iniciaren una campanya en tot 

l’Estat espanyol a favor del dret del Principat 

de Catalunya a votar el 9 de novembre.

— 30 de setembre. Participació 

de Vicent Pitarch, en qualitat de delegat 
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de la presidència de l’IEC, en l’acte de 

nomenament de fill predilecte de Castelló 

a Germà Colón, organitzat per l’Ajunta- 

ment de Castelló.

— 9 d’octubre. Col·laboració amb 

la Fundació Huguet en el lliurament dels 

seus guardons al Català de l’Any. Enguany 

els premis s’han atorgat a Avel·lí Flors, 

en reconeixement del seu treball en defen-

sa de la nostra llengua, i al grup Al Tall, 

pels seus quaranta anys de treball en la 

música i la cultura.

— 15 d’octubre. Col·laboració 

amb l’IES Benassal en l’obra teatral la 

calaixera prodigiosa, un viatge a la rique-

sa de la llengua catalana per mà de la 

companyia Associació Neorural. La re- 

presentació fou precedida de la conferèn-

cia de Vicent Pitarch titulada «La con-

tribució de Carles Salvador i mossèn 

Joaquim Garcia Girona al diccionari 

Alcover i Moll».

— Octubre de 2014. Col·laboració 

i participació en les Jornades Culturals a 

la Plana de l’Arc, tingudes a Vilanova 

d’Alcolea (Plana Alta).

— 26 de novembre. Organització 

de la presentació del llibre la desconnexió 

valenciana, de Toni Mollà. Acte emmar-

cat en la commemoració de les normes 

de castelló i presentat pel delegat de l’IEC 

a Castelló de la Plana, Vicent Pitarch, a 

la Llibreria Argot. 

— De novembre a desembre de 

2014. Organització i participació activa, 

conjuntament amb la plataforma Castelló 

per la Llengua, en els actes commemora-

tius del 82è aniversari de les normes de 

castelló.

— 4 de desembre. «Parlem valen-

cià. Taller d’assertivitat lingüística», 

impartit per Gemma Sanginés, autora junt 

amb Ferran Suay del llibre sortir de 

l’armari lingüístic, al Casal Popular de 

Castelló. Acte organitzat per Esquerra 

Independentista de la Plana, amb la 

col·laboració de la seu de l’IEC a Castelló, 

dins la commemoració del 82è aniver- 

sari de la signatura de les normes de 

castelló. 

— 11 i 12 de desembre. Col·la- 

boració amb la realització de les jornades 

en commemoració dels deu anys de la 

creació del Grup de Recerca de la Memòria 

Històrica de Castelló, amb una conferèn-

cia d’Emilio Silva. 

— 7 de febrer. Col·laboració amb 

l’Associació Cultural Socarrats de Vila-

real en el lliurament del premi Socarrat 

Major 2014, atorgat a l’escriptor, antro-

pòleg i sociòleg Joan-Francesc Mira, 

membre de l’IEC.

— Febrer de 2015. Col·laboració 

amb el Centre Excursionista de Caste- 

lló (CEC) en els actes de la 46a Renovació 

de la Flama de la Llengua Catalana.

— Febrer de 2015. Col·laboració 

en l’edició de la revista científica nemus, 

de l’Ateneu de Natura.

— 18 de març. Commemoració 

del 60è aniversari de la fundació del 
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Centre Excursionista, a la sala d’expo- 

sicions de la Fundació Dávalos-Fletcher, 

en què participà Vicent Pitarch, delegat 

de l’IEC a Castelló i membre del CEC, 

que féu el discurs central en el qual glos-

sà la contribució del nacionalisme a l’ex- 

pansió i consolidació de l’excursionisme.

— 26-28 de març. Col·laboració 

en la Fira de Teatre Breu de Castelló, 

organitzada per la Ravalera Teatre.

— Març de 2015. Col·laboració 

en l’edició del llibre ovidi Montllor. un 

obrer de la paraula, de Jordi Tormo.

— Abril de 2015. Col·laboració 

amb el Col·lectiu per la Llengua i la 

Cultura de Castelló en la realització de  

la Festa per la Llengua a Vila-real, Xèrica 

i Morella.

— 14 d’abril. Conferència: «Apro- 

ximació a la llengua d’un país en crisi», 

per Vicent Pitarch, delegat de l’IEC a 

Castelló, a la Facultat de Ciències Hu- 

manes i Socials de la Universitat Jaume I,  

organitzada per la Fundació Germà  

Colón.

— 22 d’abril. Col·laboració en el 

lliurament dels XVI Premis Vicent Ven- 

tura atorgats a l’editor i historiador Vicent 

Olmos i a l’Aplec dels Ports.

— Maig de 2015. Col·laboració 

en la nova edició dels Dissabtes Literaris, 

organitzats per l’Associació Borrianenca 

de Cultura.

— Maig de 2015. Col·laboració 

amb l’entitat Maestrat Viu en l’organitza- 

ció i la realització dels premis a la pro-

moció de la llengua, cultura i ciència a per- 

sones i entitats de la comarca del Maestrat. 

— Maig i juny de 2015. Orga- 

nització, conjunta amb Castelló per la 

Llengua, dels Vermuts Literaris 2015: 

Vicent Cucarella presentà el seu llibre El 

finançament valencià. De la submissió  

al canvi necessari (23 de maig) i Anna 

Moner presentà El retorn de l’hongarès 

(20 de juny).

— 9-11 de juliol. La seu de l’IEC 

a Castelló formà part de les entitats 

patrocinadores de la novena edició del 

Feslloch, festival de música en valencià 

de Benlloch. Enguany es dedicà a Ovidi 

Montllor, en commemoració del 20è ani-

versari de la seva mort. S’hi celebrà una 

jornada dedicada a l’artista alcoià, en què 

es féu la presentació del llibre de Jordi 

Tormo ovidi Montllor. un obrer de la 

paraula i una taula rodona amb el gui-

tarrista Toti Soler, l’activista i escriptora 

Núria Cadenes, i els periodistes Reis Juan, 

Josep Vicent Frechina i Amàlia Garrigós. 

Com a cloenda, Toti Soler i Gemma 

Humet van oferir una actuació musical.

— 15 de juliol. Germà Colón 

fou nomenat soci d’honor del Col·lectiu 

de la Universitat Jaume I per la Llengua 

i la Cultura, i Vicent Pitarch participà 

en el seu nomenament a la Facultat de 

Ciències Humanes i Socials de la Uni-

versitat Jaume I. 

— 17 de juliol. Participació en 

l’acte de lliurament del Premi Audiovi-

sual en Valencià, que atorga la Funda-
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ció Huguet, al documental El cant de 

les arrels, dirigit per Albert Montón, 

que versa sobre la trajectòria de Pep 

Gimeno «Botifarra» i el seu compromís 

en la recuperació de cançons populars 

valencianes. 

— Juliol de 2015. Col·laboració 

en l’edició digital de la veu del País 

valencià. 

— Juliol de 2015. Col·laboració 

en l’edició del llibre l’interior, de Car-

los Ripollés i Susanna Sebastià.

— 18 d’agost. Col·laboració i 

participació en l’acte de lliurament del 

VII Concurs Literari i Fotogràfic Carles 

Salvador, organitzat per la Fundació 

Carles Salvador i l’Ajuntament de Be-

nassal, que tingué lloc al saló d’actes de 

Cajamar. Vicent Pitarch hi presentà la 

reedició del llibre A l’ombra del Penya-

golosa, de Carles Salvador, i el violon- 

cel·lista Gerard Peraire interpretà diver-

ses peces musicals.

En definitiva, la seu de Castelló 

ha consolidat les interrelacions amb les 

entitats següents: Universitat Jaume I, 

Fundació Carles Salvador, Fundació 

Huguet, Escola Valenciana (concreta-

ment, a les Festes per la Llengua i al 

Feslloch), Jornades Culturals a la Plana 

de l’Arc, Castelló per la Llengua, Ate-

neu de Natura, Centre Excursionista  

de Castelló, Associació Borrianenca de 

Cultura, Associació Cultural Socarrats, 

Associació Cultural Josep Climent, 

L’Enfilat, etc., a més de mantenir la 

col·laboració amb grups de l’activisme 

cultural, com ara La Rabera Eclèctica.

seu de lleida

Any de creació: 2005

Delegat: Ramon Sistac i Vicén

Adreça: Edifici Polivalent

Universitat de Lleida

Av. Jaume II, 71

25001 Lleida 

A/e: lleida@iec.cat 

La seu de Lleida participà en la presen-

tació de l’obra Paraula i pintura sobre 

setze poesies de Màrius torres, de Mont-

serrat Badia, en què intervingueren M. 

Teresa Cabré, presidenta de la Secció 

Filològica; Carles Duarte, poeta, i Pere 

Mir, editor. L’acte, que fou organitzat 

juntament amb la Secció Filològica de 

l’IEC, Cegaop Press i amb la col·laboració 

de la l’Obra Social La Caixa, tingué lloc 

a l’IEC el 25 de novembre de 2014.

seu d’Alacant

Any de creació: 2005

Delegat: Brauli Montoya Abat

Adreça: Seu Ciutat d’Alacant

Universitat d’Alacant

Av. Ramón y Cajal, 4

03001 Alacant

A/e: alacant@iec.cat 

00 Memoria 2014-2015.indb   234 21/04/17   08:38



A
c

t
iv

it
A

t
 i

n
st

it
u

c
io

n
A

l

235

La seu d’Alacant s’ocupa de la gestió de 

la Biblioteca Enric Valor - IEC, que con-

té el fons bibliogràfic de l’IEC i un fons 

bibliogràfic i documental d’Enric Valor. 

La biblioteca s’obre al públic els dilluns i 

els divendres de 10 a 12 h i els dimecres 

de 16 a 20 h. D’altra banda, s’ha encar-

regat d’organitzar o ha intervingut en les 

activitats següents:

— 3-5 de setembre. Segona edició 

del curs «La ciència pren la paraula: Els 

problemes socials de la pseudociència», 

organitzat conjuntament amb la Càtedra 

Telefònica i la Universitat d’Alacant, que 

tingué lloc al Campus de la Universitat 

d’Alacant.

— 11 de setembre. La seu d’Ala- 

cant se sumà a l’acte de presentació de la 

campanya «Llegir en valencià. Paisatges 

de llengua», promoguda per l’editorial 

Bromera, la Universitat d’Alacant, diari 

información i la Diputació d’Alacant, que 

tingué lloc al Club Información.

— D’octubre de 2014 a juny de 

2015. Sessions de conversa en valencià, 

dins el programa del Voluntariat per  

la Llengua (fòrum obert per al debat i la 

participació pública). Es dugueren a 

terme lectures i debats sobre diversos 

textos procedents tant de la premsa diària 

com del fons bibliogràfic de l’IEC i del 

fons bibliogràfic i documental d’Enric 

Valor, ubicat a la Biblioteca Enric Valor - 

IEC de la Seu Ciutat d’Alacant. Els mo- 

deradors de les sessions foren els escriptors 

Ximo Caturla i Lliris Picó. Les sessions 

de conversa foren organitzades per la 

Delegació de l’IEC a Alacant, amb la col- 

laboració de la Seu Universitària Ciutat 

d’Alacant i La Cívica Escola Valen- 

ciana.

— Novembre de 2014. Club de 

lectura en valencià La Rosa de Paper, 

amb Lliris Picó, escriptora i gestora cultu- 

ral de la seu d’Alacant de l’IEC. Aquesta 

activitat s’emmarcà dins el programa de 

promoció de la lectura per a adults de la 

Biblioteca Gabriel Miró, d’Alacant, en què 

es comentaren obres d’especial rellevància 

escrites en valencià. L’activitat fou orga-

nitzada per la Fundació Caja Mediterráneo, 

amb la col·laboració de la Delegació 

d’Alacant de l’IEC. 

— Gandia, novembre de 2014. 

Nit de Contes al Palau, amb una lectura 

de contes i la inauguració de l’exposició 

«6.000 estúpids i 10 més», amb fotogra-

fies de Pep Aparisi, Francesc Vera, Paco 

Martí, Xavier Mollà i Natxo Francés, i 

textos de Rafa Gomar, Lliris Picó, Carles 

Mulet, Joan Olivares i Francesc Bononad. 

— 11-30 de novembre. Exposició 

«Marie Curie (1867-1934)», a la Facultat 

de Ciències de la Universitat d’Alacant. 

Es tracta d’una mostra itinerant produï-

da pel Museu Curie de París i traduïda al 

català per l’IEC. L’exposició arribà a 

Alacant gràcies a la delegació de l’IEC, i 

ho féu amb la col·laboració de la Facultat 

de Ciències i el Vicerectorat de Cultura, 

Esports i Política Lingüística de la 

Universitat d’Alacant. La inauguració fou 

00 Memoria 2014-2015.indb   235 21/04/17   08:38



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

14
-2

01
5

236

a càrrec de Rafael García Molina, profes-

sor de física de la Universitat de Múrcia. 

En el marc de l’exposició, el 20 de novem-

bre, també a la Facultat de Ciències de 

la Universitat d’Alacant, Pilar González 

Duarte, membre de l’IEC, pronuncià la 

conferència «Dones químiques excepcio-

nals». Atesa la importància de la figura 

de Marie Curie, es va oferir als centres 

d’ensenyament del País Valencià la iti-

nerància d’aquesta exposició.

— 14 de novembre. Presentació 

del llibre noms de plantes. corpus de 

fitonímia catalana, a càrrec de Joan- 

domènec Ros, president de l’IEC, i dels 

professors Manuel Benito, del Departa- 

ment de Ciències Ambientals i Recursos 

Naturals, i Daniel Climent, botànic i 

professor de ciències naturals a l’IES 

Badia de Baber d’Alacant). L’activitat va 

ser coorganitzada amb la Universitat 

d’Alacant.

— Del 19 de gener al 29 de maig. 

Cursos de la Delegació d’Alacant de l’IEC: 

«Dicció i redacció de textos en català» 

(preparatori per a l’examen de nivell C1 

de la Junta Qualificadora de Coneixe- 

ments de Valencià) i «Expressió oral i es- 

crita en català» (preparatori per a l’examen 

del nivell B1).

— 5 de febrer. Conferència «De 

la Rambla al Cid: entorno a los nombres 

de Monforte», a càrrec de Carmel Navarro, 

llicenciat en geografia i història i doctor 

en filologia per la Universitat d’Alacant, 

que tingué lloc a Montfort.

— Del 2 de març al 30 d’abril. 

Convocatòria del I Certamen d’Expe- 

riències Científiques de la Universitat 

d’Alacant, adreçat a estudiants d’educa- 

ció primària, secundària i batxillerat de 

qualsevol centre educatiu de la província 

d’Alacant. El certamen fou organitzat per 

la Universitat d’Alacant i la seu de l’IEC 

a Alacant, en col·laboració amb La Cívica 

Escola Valenciana.

— 6 de març. Conferència «Es- 

criptores valencianes de l’edat moderna, 

del desconeixement a la visibilitat en l’era 

digital», de Maria Àngels Herrero, llicen-

ciada en filologia catalana per la Uni- 

versitat d’Alacant, amb motiu de la com-

memoració del Dia de la Dona, que se 

celebrà a la Seu Universitària d’Alacant.

— 27 de març. Concert de Pau 

Alabajos i Josu Bergara, al Clan Cabaret 

d’Alacant, organitzat per La Cívica Escola 

Valenciana, la Plataforma d’Iniciatives 

Ciutadanes i la seu de l’IEC a Alacant.

— Març de 2015. Coedició del 

llibre de Jordi Tormo ovidi Montllor, un 

obrer de paraula (Sembra Llibres, Va- 

lència, 2015). El llibre presenta aspectes 

poc coneguts com la faceta de poeta 

d’Ovidi Montllor, però també la relació 

personal que tingué amb Vicent Andrés 

Estellés, a qui va recitar i amb qui va 

establir una amistat. L’autor del llibre, 

Jordi Tormo, recull fotografies i poemes 

fins ara inèdits que descobreixen aspectes 

molt personals del cantautor i en repassen 

la trajectòria artística, que abraça diver-
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ses disciplines com la interpretació, la can- 

çó, la recitació i la poesia. 

— 27-28 de març. XX Jornada 

de Sociolingüística d’Alcoi, sobre comu-

nicació i política lingüística. Hi partici-

paren, entre d’altres, Vicenç Villatoro, 

director del Centre de Cultura Contempo- 

rània de Barcelona; Josep Gifreu, membre 

de l’IEC i professor de la UPF; Amàlia 

Garrigós, periodista valenciana, i Eugeni 

Alemany, filòleg de formació i reporter 

de televisió. El programa es completà amb 

una informació de la situació sociolingüís-

tica actual del País Valencià, a càrrec 

d’Antoni Mas, i amb una taula rodona 

que abordà les propostes i els compromi-

sos sobre política lingüística de tots els 

partits valencians que es presenten a les 

eleccions de 2015. I, en l’apartat cultural, 

la Jornada oferí Rafa Xambó en concert 

(t’estime tant. sonets de shakespeare), 

l’actuació del cantautor Andreu Valor i 

una ruta cultural pels espais literaris 

d’Alcoi, a càrrec de Francesc Gisbert i 

Esther Vizcarra. La seu de l’IEC a Alacant 

participà en l’organització de la Jornada, 

juntament amb la UPV, l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua, l’Ajuntament 

d’Alcoi, el Centre Ovidi Montllor i la 

Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel 

Valencià. 

— Juliol de 2015. Nova edició del 

«Pati de la Ciència», projecte de divulga-

ció científica dirigit als nens i joves que 

participen en l’Escola d’Estiu de la Uni- 

versitat d’Alacant (UA), i també a qual-

sevol persona interessada i amb curiositat 

per la ciència, promogut pel Vicerectorat 

de Cultura, Esports i Política Lingüística, 

amb la col·laboració de l’Aula de la 

Ciència de la UA i la seu de l’IEC a 

Alacant. S’estudià la ciència des de la 

proximitat quotidiana, amb espectacles 

en què es realitzaren experiments i tallers 

científics (Jocs de ciència). L’activitat 

començà el 14 de juliol amb l’espectacle 

científic Química per un tub; el 17 de 

juliol es representà Física recreativa, i el 

21 de juliol, la matemàgia de la ciència. 

D’altra banda, els Jocs de ciència es van 

fer els dies 2, 9,16 i 23. Amb motiu de 

l’Any Internacional de la Llum i les 

Tecnologies Basades en la Llum, la samar-

reta científica d’aquesta edició es va 

dedicar a Isaac Newton (1643-1727). 

— 15-19 de juliol. Exposició 

«6.000 estúpids i 10 més», a la Seu 

Universitària de la Marina-Benissa, amb 

fotografies de Pep Aparisi, Francesc Vera, 

Paco Martí, Xavier Mollà i Natxo Francés, 

i textos de Rafa Gomar, Lliris Picó, Carles 

Mulet, Joan Olivares i Francesc Bononad. 

L’activitat fou organitzada per Fotoespai 

Gandia, la Seu Universitària de la Marina, 

Universitat d’Alacant i la seu de l’IEC a 

Alacant.

Delegació de valència

Any de creació: 2005

Delegat: Juli Peretó i Magraner
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Adreça: No té seu pròpia; les activitats 

organitzades es duen a terme principal-

ment a l’Espai Ciència de l’Octubre Cen-

tre de Cultura Contemporània (carrer de 

Sant Ferran, 12, 46001 València)

A/e: valencia@iec.cat

L’Octubre Centre de Cultura Contempo-

rània (OCCC) acollí diverses activitats al 

llarg del curs, així com el cicle sobre els 

premis Nobel del 2014. 

Del 23 al 25 d’octubre, amb motiu 

de la celebració de la Setmana dels Premis 

Octubre i de l’Any de la Biotecnologia, en 

col·laboració amb la Societat Catalana de 

Biologia (IEC), Acció Cultural del País 

Valencià i el CSIC, s’impartiren les con-

ferències «Debats europeus sobre l’ús de 

les biotecnologies», a càrrec de Pere Puig- 

domènech, membre de l’IEC, i «Mengeu 

sense por», a càrrec de J. M. Mulet, profes- 

sor de biotecnologia a la Universitat Poli- 

tècnica de València i divulgador de temes 

relacionats amb la biotecnologia i l’ali- 

mentació, i es dugué a terme la XV Ma- 

tinal de l’Evolució: «Com i per què fabri-

car vida?».

Entre el gener i el febrer de 2015, 

es presentaren les conferències sobre els 

premis Nobel, activitat coorganitzada 

amb Acció Cultural del País Valencià i el 

suport de l’IEC, la Càtedra de Divulga- 

ció de la Ciència de la UV, la Red de Uni- 

dades de Cultura Científica i el CSIC:

— 19 de gener. Conferència sobre 

el Premi Nobel de Fisiologia o Medicina 

2014: «El nostre GPS intern: com acon-

seguim trobar el cotxe en un pàrquing?», 

a càrrec de Nuria Flames, de l’Institut de 

Biomedicina de València del CSIC. 

— 21 de gener. Conferència sobre 

el Premi Nobel d’Economia 2014: «Tirole: 

incentius, regulació dels mercats i benes-

tar», a càrrec de Gonzalo Olcina, del De- 

partament d’Anàlisi Econòmica de la UV.

— 26 de gener. Conferència so- 

bre el Premi Nobel de Química 2014: 

«Combinant òptica i química per a veure 

l’invisible», a càrrec de Manuel Martínez, 

del Departament d’Òptica de la UV.

— 28 de gener. Conferència sobre 

el Premi Nobel de Literatura 2014, amb 

un diàleg sobre Patrick Modiano (autor 

guardonat amb el Premi Nobel de Lite- 

ratura 2014) entre Mercè Ubach, traduc-

tora de Modiano al català, i Manuel Peris, 

periodista i lector de Modiano. 

— 4 de febrer. Conferència sobre 

el Premi Nobel de Física 2014: «… I es 

va fer la llum!», a càrrec d’Ana Cros,  

de l’Institut de Ciència dels Materials de 

la UV.

Els dies 11 i 12 de febrer de 2015 

es dugueren a terme dues conferències a 

la Universitat de València: «Pandèmies, 

epidèmies, contagis: com lluitar contra els 

nostres enemics invisibles, de la legio- 

nel·la a l’ebola», impartida per Fernando 

González-Candelas, de l’Institut Cavani- 

lles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva 

(UV) i de la Fundació per al Foment de 

la Investigació Sanitària i Biomèdica de la 
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Comunitat Valenciana, i «L’origen de la 

pluricel·lularitat», per Iñaki Ruiz-Trillo, 

investigador ICREA de l’Institut de 

Biologia Evolutiva (CSIC-UPF). 

Delegació de Palma

Any de creació: 2009

Delegat: Damià Pons i Pons

Adreça: No té seu pròpia; les activitats 

organitzades es duen a terme en diversos 

indrets.

A/e: palma@iec.cat

Del 31 d’octubre al 9 de desembre de 

2014, se celebrà l’homenatge a Miquel 

dels Sants Oliver i Tolrà (1864-1920) 

amb motiu del 150è aniversari del seu 

naixement. La delegació de l’IEC a Palma 

organitzà una jornada d’estudi a fi de 

promoure els nous coneixements sobre la 

seva obra literària i historiogràfica i el seu 

pensament polític. Els ponents foren els 

professors de la Universitat de les Illes 

Balears Joan Mas i Vives, Pere Rosselló 

Bover, Antoni Marimon, Pere Fullana i 

Damià Pons, i el professor de la Univer-

sitat de Barcelona Jordi Casassas. S’im-

partiren dues conferències: l’una a càrrec 

de Sebastià Serra, de la Universitat de les 

Illes Balears, a la seu de la Societat Ar-

queològica Lul·liana, i l’altra a càrrec  

de Josep Massot i Muntaner, membre de 

l’IEC, a l’edifici Sa Riera. Hi hagué tres 

taules rodones (sobre el turisme, el ma-

llorquinisme polític i la premsa), en què 

intervingueren quinze especialistes en 

cada un dels diferents camps. També es 

feren dues sessions de presentació de co-

municacions d’investigadors consolidats, 

graduats recents i professors de secundà-

ria que es dediquen a la recerca.

D’altra banda, el 21 d’octubre, al 

Club Diario de Mallorca (Palma), Agustí 

Alcoberro, professor d’història moderna 

de la UB, pronuncià la conferència «Ca- 

talunya i la Guerra de Successió». La 

presentació fou a càrrec de Sebastià Serra, 

de la Universitat de les Illes Balears. 

L’activitat s’emmarcà dins els actes de 

commemoració del Tricentenari 1715-

2015, i fou organitzada per la delegació 

de l’IEC a Palma i l’Obra Cultural Balear, 

amb la col·laboració de la Comissió Cívica 

del Tricentenari 1715-2015.
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