Presentació
Any rere any l’Institut d’Estudis Catalans ret comptes de la feina feta. Amb la present Síntesi memòria 2010-2011 us avancem les fites principals de l’activitat acadèmica
i científica del proppassat curs.
El curs 2010-2011 s’obrí amb la lliçó inaugural de Joan Jofre i Torroella, membre de la Secció de Ciències Biològiques, intitulada «Malalties infeccioses transmeses per
l’aigua: passat, present i futur». L’abat de Montserrat, Josep M. Soler, presidí l’acte inaugural, el qual comptà amb l’actuació musical de La Caravaggia, que interpretà
Música de joglars i ministrers: de Martí l’Humà a la Renaixença.
El d’enguany ha estat un curs intens. La Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya, que féu sortir una immensa munió de catalans al carrer en
defensa dels drets del país, ha fet que les institucions que formem l’entrellat cívic i cultural de la nostra nació estiguem amatents per defensar tot allò que com a país ens ha
costat tant d’aconseguir. El lloc cabdal que la llengua catalana hi ha d’ocupar n’és un exemple. Per tal d’analitzar les conseqüències de la dita sentència per a l’ordenament
jurídic del català, l’Institut organitzà unes jornades de debat en què participaren diversos experts en l’àmbit de la lingüística, la jurisprudència i la ciència política.
La pluralitat lingüística i cultural és un fet que ha de menar les societats cultes i avançades. L’Institut d’Estudis Catalans, fill del Noucentisme, té un interès prioritari a
versió gascona i aranesa. Aquesta llei és un primer pas necessari perquè l’occità no caigui definitivament en l’oblit. Demostra que Catalunya sap aplicar portes endins
allò que durant tant de temps ha vindicat portes enfora: el respecte actiu per les cultures minoritàries.
Aquest curs l’Institut ha eixamplat la seva presència als territoris de llengua catalana amb l’obertura d’una nova seu a Palma, a l’edifici de Can Oleo. És un espai central
de la capital mallorquina que servirà per a visualitzar encara més l’acadèmia catalana a les Illes.
Diversos congressos d’ampli abast, sobre portalades romàniques des de perspectives diferents i sobre música de l’edat mitjana i el Renaixement, entre d’altres, han
protagonitzat l’activitat acadèmica d’aquest curs.
Aquest any ha augmentat l’activitat musical a la casa, amb concerts a gairebé tots els principals actes organitzats per la Presidència de la corporació. El que tingué lloc
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fer avançar el coneixement cívic de la ciència. No debades, acollí la presentació de la Llei de l’occità, que té per objectiu la protecció i conservació de l’occità en la seva

per Nadal fou en memòria d’Isaac Albéniz, fill de Camprodon, amb una conferència a càrrec del secretari general de l’Institut, Romà Escalas, musicòleg i historiador  .
de la música.
El 2011 ha estat proclamat per les Nacions Unides Any Internacional de la Química (AIQ) amb l’objectiu de conscienciar la població de les contribucions que fa la
química al benestar de la humanitat. Per commemorar-lo a Catalunya, la Societat Catalana de Química, filial de l’Institut, organitzà activitats al llarg del curs, entre les
quals destaquen l’acte inaugural, celebrat a la Casa de Convalescència; el concurs i la publicació del calendari «Quins elements!»; la presentació de l’AIQ al Parlament  .
de Catalunya, i l’experiment global de l’AIQ sobre l’aigua amb la col·laboració de diverses institucions.
Com d’habitud, pels volts de Sant Jordi tingué lloc la jornada de portes obertes a l’Institut d’Estudis Catalans. Durant tot el dia es pogueren visitar els espais més
significatius de la Casa de Convalescència i s’hi feren visites comentades i guiades de l’exposició «Marie Curie, 1867-1934», organitzada amb motiu de l’Any
Internacional de la Química. Aquesta exposició romandrà a l’atri de la Casa de Convalescència durant tot l’any i després es mourà de manera itinerant per diferents
entitats.
Pel que fa als gairebé noranta projectes de recerca que l’Institut té engegats, voldria destacar el Corpus des Troubadours, elaborat per l’Institut sota els auspicis de la
Unió Acadèmica Internacional. El projecte recull l’obra trobadoresca acompanyada d’una anàlisi extensa que permet al lector interpretar els textos: s’hi inclouen  .
els manuscrits existents sobre un mateix poema, una introducció a la vida i a l’obra del trobador, una anàlisi crítica i, quan és possible, una fotografia dels manuscrits  .
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i la traducció del poema en altres llengües. Tota aquesta informació és a un web específic del projecte, que es presentà a l’IEC i que facilita l’abast de tot aquest
coneixement als experts i interessats en la matèria.
La tasca de recerca i projecció acadèmica que l’Institut té entre mans és tan important com necessària. Acomplir-la depèn certament d’ell, però també que les autoritats  .
i institucions del nostre país sàpiguen donar resposta adient a les necessitats estructurals i científiques de la seva acadèmia de les ciències i les humanitats. Els temps
foscos que ens amenacen, certament durs a tot el món, no ens poden aturar. Com en altres maltempsades passades, l’Institut d’Estudis Catalans continuarà fent la seva
feina i lluitant pels valors que el formen.
L’Institut és un projecte compartit per les autoritats i la societat civil. Així fou des dels inicis i així ha de continuar essent. Un país com el nostre mereix, i necessita, una
acadèmia com l’Institut d’Estudis Catalans. Una institució que el projecti al món, que sàpiga entendre’l i que ensems pugui defensar-hi la genuïnitat de la cultura pròpia,
els trets que la diferencien i que la fan, alhora, universal.
La promoció social del coneixement científic és un fi principal de l’Institut, que acompleix mitjançant publicacions periòdiques de les vint-i-vuit societats filials que
reuneixen ja prop de nou mil socis, a més de la constant participació en les activitats vinculades a la recerca en tots els camps, sovint en estreta col·laboració amb les

SÍNTESI MEMÒRIA · CURS 2010-2011

universitats i els laboratoris d’arreu dels territoris que comparteixen llengua i cultura. Els fets i els resultats ho diuen tot.
L’acadèmia nacional és sovint consultada pels poders públics sobre els afers més diversos que afecten el nostre país i dictamina, com a màxima autoritat reconeguda
oficialment, sobre les matèries lingüístiques.
L’Institut ha organitzat exposicions, conferències, col·loquis, un gran nombre d’activitats que fóra impossible esmentar ací amb detall. A la corresponent Memòria en
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trobareu tota la informació.
Durant el curs han estat nomenats nous membres numeraris Vicenç Beltran i Pepió (adscrit a la Secció Històrico-Arqueològica); Ramon Bartrons i Bach, Lluís Ferrer  .
i Caubet, Joan Josep Guinovart i Cirera i Joan Viñas i Salas (adscrits a la Secció de Ciències Biològiques); Miquel Canals i Artigas, Àngel Messeguer i Peypoch i Antoni
Olivé i Ramon (adscrits a la Secció de Ciències i Tecnologia), i Jaume Casals i Pons, Josepa Cucó i Giner, Carles-Enric Riba i Campos i Xavier Vives i Torrents (adscrits  .
a la Secció de Filosofia i Ciències Socials); i nous membres corresponents Denise Boyer (adscrita a la Secció Filològica) i Montserrat Guibernau i Berdun (adscrita a la
Secció de Filosofia i Ciències Socials). La vàlua intel·lectual i científica d’aquests dos membres reforcen encara més la de l’acadèmia catalana.
L’Institut d’Estudis Catalans ha hagut de lamentar el traspàs del membre emèrit Joan Triadú i Font (adscrit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials), del membre
emèrit Joan Solà i Cortassa (adscrit a la Secció Filològica i vicepresident de l’IEC), del membre emèrit Manuel Riu i Riu (adscrit a la Secció Històrico-Arqueològica),  .
del membre corresponent Robert B. Tate (adscrit a la Secció Històrico-Arqueològica), del membre emèrit Oriol Riba i Arderiu (adscrit a la Secció de Ciències i
Tecnologia), del membre corresponent Juan Vallet de Goytisolo (adscrit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials), del membre emèrit Joan Vernet i Ginés  .
(adscrit a la Secció Històrico-Arqueològica) i del membre emèrit Heribert Barrera i Costa (adscrit a la Secció de Ciències i Tecnologia).
Les publicacions, les activitats, els cursos acadèmics, les trobades culturals, els premis i les iniciatives diverses en pro de la ciència i la cultura van endavant. Agraeixo a
tots els membres, treballadors i col·laboradors de l’Institut l’esforç i la dedicació que esmercen a fer possible que aquesta noble institució continuï anant cap endavant.
Salvador Giner
President de l’Institut d’Estudis Catalans
11 d’octubre de 2011
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I. Organització

1.  Consell Permanent
President: Salvador Giner de San Julián
Vicepresidents: Joandomènec Ros i Aragonès  .
Joan Solà i Cortassa († 27.10.2010) i Mariàngela Vilallonga i Vives (des del 28.10.2010)
Secretari general: Romà Escalas i Llimona
Presidents de les seccions:
Maria Teresa Ferrer i Mallol (Secció Històrico-Arqueològica)
Francesc Gonzàlez i Sastre (Secció de Ciències Biològiques)
David Serrat i Congost (Secció de Ciències i Tecnologia)
Isidor Marí i Mayans (Secció Filològica)

2.  Consells de govern de les seccions
Secció Històrico-Arqueològica
Presidenta:

Maria Teresa Ferrer i Mallol

Vicepresident:

Josep Massot i Muntaner

Secretari:

Joaquim Garriga i Riera

Tresorer:

Albert Balcells i González
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Josep González-Agàpito i Granell (Secció de Filosofia i Ciències Socials)

Secció de Ciències Biològiques
President:

Francesc Gonzàlez i Sastre

Vicepresident:

Abel Mariné i Font

Secretari:

Jordi Lleonart i Aliberas

Tresorer:

Joaquim Gosálbez i Noguera

Secció de Ciències i Tecnologia
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President:

David Serrat i Congost

Vicepresident:

Francesc Serra i Mestres

Secretari:

Lluís Jofre i Roca

Tresorera:

Pilar Bayer i Isant
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A partir de l’1 de gener de 2011, l’equip restà configurat de la manera següent:
President:

David Serrat i Congost

Vicepresident: 	

Francesc Serra i Mestres

Secretària:

Alícia Casals i Gelpí

Tresorer:

Joan Girbau i Badó
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Secció Filològica
President:

Isidor Marí i Mayans

Vicepresidenta:

Gemma Rigau i Oliver

Secretari:

Ramon Sistac i Vicén

Tresorer:

Vicent Pitarch i Almela

Secció de Filosofia i Ciències Socials
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President:

Josep González-Agàpito i Granell

Vicepresident:

Ricard Torrents i Bertrana

Secretari:

Josep M. Panareda Clopés

Tresorer:

Josep M. Casasús i Guri

22/09/11 17:54

3.  Els membres
Seccions

Nombre de membres
Numeraris

Emèrits

Corresponents

Secció Històrico-Arqueològica	  25
11
23
Secció de Ciències Biològiques	  25
11
10
Secció de Ciències i Tecnologia	  27	  9	  8
Secció Filològica	  26
11
25
Secció de Filosofia i Ciències Socials	  25
20	  4
Total

128

62

70

Arqueològica); Ramon Bartrons i Bach, Lluís Ferrer i Caubet, Joan Josep Guinovart i Cirera i Joan Viñas i Salas (adscrits a  .
la Secció de Ciències Biològiques); Miquel Canals i Artigas, Àngel Messeguer i Peypoch i Antoni Olivé i Ramon (adscrits a la
Secció de Ciències i Tecnologia), i Jaume Casals i Pons, Josepa Cucó i Giner, Carles-Enric Riba i Campos i Xavier Vives i
Torrents (adscrits a la Secció de Filosofia i Ciències Socials), i nous membres corresponents Denise Boyer (adscrita  .
a la Secció Filològica) i Montserrat Guibernau i Berdun (adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials).
Han passat a ésser emèrits Jordi Vives i Puiggròs (adscrit a la Secció de Ciències Biològiques), Francesc Serra i Mestres
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Durant el curs han estat nomenats nous membres numeraris Vicenç Beltran i Pepió (adscrit a la Secció Històrico-

(adscrit a la Secció de Ciències i Tecnologia), Joaquim Mallafrè i Gavaldà (adscrit a la Secció Filològica) i Joan Becat i Rajaut
i Isidre Molas i Batllori (adscrits a la Secció de Filosofia i Ciències Socials).
L’Institut d’Estudis Catalans ha hagut de lamentar el traspàs del membre emèrit Joan Triadú i Font (30 de setembre de
2010, adscrit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials), del membre emèrit Joan Solà i Cortassa (27 d’octubre de 2010,
adscrit a la Secció Filològica i vicepresident de l’IEC), del membre emèrit Manuel Riu i Riu (2 de gener de 2011, adscrit  .
a la Secció Històrico-Arqueològica), del membre corresponent Robert B. Tate (22 de febrer de 2011, adscrit a la Secció
Històrico-Arqueològica), del membre emèrit Oriol Riba i Arderiu (31 de maig de 2011, adscrit a la Secció de Ciències  .
i Tecnologia), del membre corresponent Juan Vallet de Goytisolo (25 de juny de 2011, adscrit a la Secció de Filosofia i
Ciències Socials), del membre emèrit Joan Vernet i Ginés (23 de juliol de 2011, adscrit a la Secció Històrico-Arqueològica)  .
i del membre emèrit Heribert Barrera i Costa (27 d’agost de 2011, adscrit a la Secció de Ciències i Tecnologia).
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4.  Societats filials
Secció Històrico-Arqueològica
Societats

Presidents

Any de creació

			
Amics de l’Art Romànic
Societat Catalana d’Estudis Hebraics
Societat Catalana d’Estudis Històrics
Societat Catalana d’Estudis Litúrgics
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics
Societat Catalana de Musicologia

Francesca Español i Bertran
Pere Casanellas i Bassols
Jaume Sobrequés i Callicó
Miquel dels Sants Gros i Pujol
Miquel Crusafont i Sabater
Joaquim Garrigosa i Massana

2007 2008

2009 2010 2011

1977	 539	 506
506
1995
68
65
65
1946
170	 199	 211
1970
27
38
38
1979
160 167
167
1973	 86
77
77

Total			
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Nombre de socis

1.050 1.052 1.064

220
68
199
26
180
76

220
70
201
25
163
76

769

755

Secció de Ciències Biològiques
Societats

Presidents

Any de creació
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Institució Catalana d’Estudis Agraris
Institució Catalana d’Història Natural
Societat Catalana de Biologia
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2007 2008

2009 2010 2011

1984	 	
1899*
1912 		

407 388
388	 379 376
942 989 1.012 1.040 1.046
1.450 1.390 1.422 1.401 1.400

Total				

2.799 2.767 2.822 2.820 2.822

*

Josep M. Vives de Quadras
Josep M. Ninot i Sugrañes
Lluís Tort i Bardolet

Nombre de socis

Aquesta institució és filial de l’IEC des de 1915.
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Secció de Ciències i Tecnologia
Any de creació

Nombre de socis

			
Associació Catalana de Ciències .
de l’Alimentació
Societat Catalana de Física
Societat Catalana de Matemàtiques

Societat Catalana de Química
Societat Catalana de Tecnologia
Societat Catalana d’Història .
de la Ciència i de la Tècnica

2007 2008

2009 2010 2011

Josep Obiols i Salvat
Josep Enric Llebot Rabagliati
Carles Perelló i Valls
(fins al 24.11.2010)
Joan de Solà-Morales i Rubió
(des del 25.11.2010)
Romà Tauler i Ferré
Josep M. Fuertes i Armengol

1993
1986*
1986*

322
407
1.012

290
434
925

299
452
925

292
420
887

290
417
866

1986*
1986

598
88

697
99

705
112

733
122

728
122

Mònica Rius i Piniés

1991

248

266

266

279

278

Total			

2.675 2.711 2.759 2.733 2.701

* Anteriorment, aquesta societat filial era una secció de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques, fundada  .
el 1932.
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Secció Filològica
Societats

			

2007

2008 2009

2010 2011

Societat Catalana de Llengua i Literatura
Societat Catalana d’Estudis Clàssics
Societat Catalana de Sociolingüística
Societat Catalana de Terminologia

1986
1979
1981*
2002*

327
201
—
—

352
224
93
60

351
232
97
60

366
220
96
67

371
220
99
85

Total			

528

729

740

749

775

*
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PresidentsAny de creació Nombre de socis
August Bover i Font
Montserrat Jufresa i Muñoz
Joaquim Torres i Pla
Jaume Martí i Llobet
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Presidents

Societats

Aquesta societat és filial de l’IEC des de 2008.
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Secció de Filosofia i Ciències Socials
Societats

Presidents

Any de creació
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Associació Catalana de Sociologia
Societat Catalana d’Economia

Societat Catalana d’Estudis Jurídics
Societat Catalana d’Ordenació .
del Territori
Societat Catalana de Comunicació
Societat Catalana de Filosofia
Societat Catalana de Geografia
Societat Catalana de Pedagogia
Societat d’Història de l’Educació .
dels Països de Llengua Catalana
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*
**

2007 2008

2009 2010 2011

Josep M. Rotger i Cerdà
Pere Puig i Bastard
(fins a l’1.12.2010)
Eduard Arruga i Valeri
(des del 2.12.2010)
Josep Cruanyes i Tor

1979*	 245 314
1977*
272	 256

242
256

280
245

280
246

1995*

79

215

215

92

78

Margarita Castañer Vivas
Rosa M. Franquet i Calvet
Ignasi Roviró i Alemany
Francesc Nadal i Piqué
Martí Teixidó i Planas

1979
1985
1923
1935
1979

284
115
148
412
105

252
113
264
417 	
124

252
114
194
426
128

242
125
267 	
415
138

251
130
191
416
142

Salomó Marquès i Sureda

1982**

82

89

92

90

Total			
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Nombre de socis

88 	

1.748 2.037 1.916 1.896 1.824

Anteriorment, aquesta societat filial era una secció de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Econòmics i Socials, fundada el 1951.
Aquesta societat és filial de l’IEC des de 2001.

Total de socis de les societats filials			

8.800 9.296 9.301 8.967 8.877
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II. Activitats
acadèmiques
i institucionals

1.  Selecció d’activitats ordenades cronològicament
8 de setembre de 2010
La llengua catalana i la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, a debat
La Secció Filològica i la Societat Catalana de Sociolingüística, amb la col·laboració d’Òmnium Cultural, organitzaren una
taula rodona per analitzar les conseqüències per a la normalització del català de la Sentència del Tribunal Constitucional
sobre l’Estatut de Catalunya. Hi participaren Antoni Milian, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Autònoma de
Barcelona i director de la Revista de Llengua i Dret; Francesc Xavier Vila, director del Centre Universitari de Sociolingüística
i Comunicació, i Ferran Requejo, catedràtic de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra.

Una representació de l’Institut, encapçalada per l’Equip de Govern, diposità l’ofrena al peu del monument de Rafael
Casanova com a homenatge als patriotes màrtirs del 1714.

13 de setembre de 2010
James Lovelock, a l’IEC
Fotografia 1.  El científic anglès James

En la seva estada a Barcelona, James Lovelock, el científic anglès conegut per la seva proposta de la teoria Gaia, féu una

Lovelock, a l’IEC.

visita a l’Institut d’Estudis Catalans per tal de conèixer-ne la institució i l’activitat que desenvolupa (fotografia 1).
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11 de setembre de 2010
L’IEC celebra la Diada Nacional de Catalunya

16 al 18 de setembre de 2010
Primera Trobada Matemàtica Catalano-sueca
L’objectiu de la trobada fou continuar i aprofundir la col·laboració científica entre matemàtics de Catalunya i Suècia. L’alta
qualitat de les conferències i comunicacions ajudà a enriquir ambdues comunitats de recerca.

21 de setembre de 2010
L’encaix de l’islam a Europa
Amb l’objectiu d’analitzar les possibilitats d’encaix de l’islam amb el sistema de valors de les societats liberals
democràtiques, l’IEC, juntament amb l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), el Centre d’Estudis Jordi Pujol i
l’Arquebisbat de Barcelona, organitzà el congrés «La incidència de l’islam a Europa».
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29 de setembre a l’1 d’octubre de 2010
Liber 2010
L’Institut participà en la vint-i-vuitena edició de la Fira Internacional del Llibre, Liber 2010, a Barcelona, on exposà més
d’un centenar d’obres del fons bibliogràfic, entre les quals destacaren les darreres novetats editorials de l’Institut, els llibres
sobre llengua i els diversos programes de recerca.

4 al 6 d’octubre de 2010
La Mediterrània i la iconografia musical
La Societat Catalana de Musicologia i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració del Museu de la Música i
del Museu Nacional d’Arts de Catalunya i l’Study Group on Musical Iconography, organitzaren el congrés internacional «La
iconografia musical a la Mediterrània i el seu impacte sobre la cultura europea al llarg de la història». El congrés se centrà  .
SÍNTESI MEMÒRIA · CURS 2010-2011

en les imatges artístiques amb continguts musicals i debaté el seu rerefons social, cívic i religiós.

5 d’octubre de 2010 a l’1 de febrer de 2011
Cicle d’historiadors
Aquest cicle de conferències, organitzat per la Societat Catalana d’Estudis Històrics, projectà l’obra historiogràfica d’alguns
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dels historiadors catalans contemporanis més rellevants i en retrobà els fonaments ideològics. Les sessions monogràfiques
foren una mirada sòlida vers els aspectes historiogràfics i posaren de relleu l’obra publicada d’aquests historiadors, amb
Fotografia 2.  La delegació de l’APORLÒC

referències a llur vida i personalitat, i amb la voluntat de presentar-ne una síntesi d’alta divulgació.

amb el president de l’IEC, Salvador Giner, i el
secretari general, Romà Escalas.

7 d’octubre de 2010
Visita de l’APORLÒC
Una delegació de l’Associacion Prefigurativa de l’Organisme de Regulacion de Lenga d’Òc (APORLÒC), encapçalada pel seu
president, Jèp Montoya, i formada per Felip Hammel (director del Centre Interregional de desvolopament de l’Occitan,
CIRDÒC), Joan-Loís Blenet (president de la Confederació de les Calandretas), Pèire Brechet (president de l’Institut d’Estudis
Occitans) i Benaset Dazeàs (encarregat de missió de l’APORLÒC), visità l’IEC i s’entrevistà amb el president, Salvador Giner
(fotografia 2).
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13 d’octubre de 2010
Conferència sobre les lleis de vegueries i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, inaugurà el curs de la Societat Catalana de Geografia
amb la conferència «La Llei de vegueries i la Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona», en què remarcà que, tot i la
fragilitat introduïda per la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya, el seu articulat ofereix
escletxes suficients per endegar-ne la regulació jurídica, les competències electorals i les finances pròpies.

18 d’octubre de 2010
Inauguració solemne del curs 2010-2011
L’abat de Montserrat, Josep M. Soler, fou el convidat de l’IEC per a presidir l’acte d’inauguració d’un curs marcat per la
voluntat d’impulsar la recerca, les trobades científiques i les conferències internacionals. El discurs reglamentari fou a càrrec
l’aigua: passat, present i futur»(fotografia 3).

21 i 22 d’octubre de 2010
Workshop on Sound Change
El propòsit de les jornades fou examinar les darreres novetats de la temàtica des d’una perspectiva teòrica i metodològica,
així com intercanviar tècniques d’anàlisi i incentivar la discussió científica sobre el canvi de so. Foren organitzades per la
Fotografia 3.  L’abat de Montserrat, Josep

Universitat Autònoma de Barcelona amb la col·laboració del Laboratori de Fonètica de l’IEC.

M. Soler, i el president de l’IEC, Salvador
Giner, dirigint-se a la Sala Prat de la Riba.
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de Joan Jofre i Torroella, membre de la Secció de Ciències Biològiques, qui parlà de «Malalties infeccioses transmeses per

23 d’octubre de 2010
X Jornades de la FOCIR
L’IEC acollí les jornades organitzades per la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR)
«La diplomàcia cultural al servei de la projecció internacional de Catalunya».

27 d’octubre de 2010
VII Jornada de Física i Química a l’IEC
Amb aquestes jornades, la Societat Catalana de Física, conjuntament amb la Societat Catalana de Química i l’Associació de
Professors de Física i Química de Catalunya, generaren un ambient de trobada entre el professorat d’universitat i el
d’educació secundària per tal de promoure un intercanvi de punts de vista entre ambdós col·lectius. El fet que ja s’hagi
arribat a la setena edició d’aquestes jornades posa de manifest la gran acceptació que han tingut i en garanteix la continuïtat.
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27 i 28 d’octubre de 2010
Simposi sobre l’Ager Tarraconensis
A Tarragona tingué lloc el simposi internacional «L’Ager Tarraconensis. Paisatge, poblament, cultura material i història»,
com a cloenda del treball d’estudi del paisatge arqueològic d’època ibèrica i romana centrat en setze municipis del Baix
Camp, Tarragonès i Alt Camp. Aquest estudi forma part d’un programa de recerca vinculat a la Secció HistòricoArqueològica.

3 de novembre de 2010 al 5 d’abril de 2011
Cicle de conferències «Història de les teories lingüístiques»
Organitzat per la Societat Catalana de Llengua i Literatura, el cicle estigué integrat per quatre conferències sobre la història
de les teories lingüístiques, les quals anaren a càrrec de Josep Batalla: «La teoria gramatical dels modistes»; Sebastià
SÍNTESI MEMÒRIA · CURS 2010-2011

Serrano: «El desenvolupament de la lingüística soviètica»; Ramon Cerdà: «L’estructuralisme, inici i inspiració de la
lingüística actual», i Teresa Espinal: «A la recerca de principis universals del llenguatge: l’evolució de la gramàtica
generativa».

5 de novembre de 2010
Acord per la Universitat Catalana d’Estiu
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El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans, la Xarxa
Fotografia 4.  Els signants de l’acord

Vives d’Universitats i la Fundació Universitat Catalana d’Estiu assoliren un acord que ha obert una nova etapa de

per la UCE, amb el conseller d’Innovació,

col·laboració i entesa entre el Govern i les tres institucions. Amb aquest nou acord de col·laboració, els cursos que organitzin

Universitats i Empresa, Josep Huguet.

les tres institucions formaran part d’una mateixa oferta de formació i podran ser també reconeguts acadèmicament per les
universitats (fotografia 4).

8 al 22 de novembre de 2010
Curs «Aprendre a comunicar: estratègies per a un ús lingüístic responsable»
Adreçat a professors d’educació infantil, primària i secundària, el curs, organitzat per la Càtedra UNESCO de Llengües i
Educació de l’IEC, es realitzà amb l’objectiu d’analitzar els motius de la discontinuïtat dels usos lingüístics entre els centres
d’ensenyament, el lleure i l’entorn; d’afrontar satisfactòriament eventuals situacions de conflicte lingüístic a l’aula, i d’educar
en el plurilingüisme i en l’ús conscient de la tria lingüística.
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9 de novembre de 2010
Presentació de la Llei de l’occità
L’IEC acollí la presentació de la Llei de l’occità en un acte que destacà la importància de la Llei pel que fa a la conservació
de l’aranès a l’Aran i insistí en l’impuls que la Llei donarà a les relacions occitanocatalanes.

18 de novembre de 2010
L’IEC a Palma
L’IEC es presentà a Palma en un acte a la seu de l’Institut Ramon Lull (IRL), que fou presidit pel president de l’IEC,
Salvador Giner, i consistí en una taula rodona que reté homenatge a Aina Moll, filòloga romànica i membre de la Secció
Filològica, amb intervencions del delegat de l’IEC a Palma, Damià Pons; del president de la Secció Filològica, Isidor Marí;
del lingüista i membre de l’IEC Joan Veny; del secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Bernat Joan, .

18 al 20 de novembre de 2010
XIX Jornades d’Història de l’Educació: «Dones i educació»
La Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana organitzà unes jornades per tal de recuperar part de la
tasca feta per les dones en el camp educatiu, a l’escola o en altres àmbits: colònies, escoltisme, centres d’esplai, centres
excursionistes, biblioteques, política i sindicats.
Fotografia 5.  Els correctors del Dictat,
reunits a la Casa de Convalescència.

22 de novembre de 2010
Els correctors del Dictat en Català de Perpinyà visiten l’IEC
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i de la directora adjunta de l’IRL, Fanny Tur.

Una trentena de professors de català de la Catalunya del Nord visitaren l’IEC, convidats per la institució, per commemorar  .
el desè aniversari del Dictat en Català de Perpinyà. Fou la primera d’un seguit de visites de grups de professionals i
d’estudiosos, promogudes pels diversos responsables de les seus de l’IEC, amb l’objectiu d’apropar-los a l’Institut i als
diferents projectes que s’hi desenvolupen (fotografia 5).
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24 de novembre de 2010
VIII Premi Societat Catalana d’Economia
El lliurament del VIII Premi Societat Catalana d’Economia, patrocinat per Catalunya Caixa, tingué lloc a València.  .
El guardonat fou Francisco Pérez, director de l’estudi «El desarrollo del Arco Mediterráneo español. Trayectoria y
perspectivas», realitzat per un equip d’investigadors de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques. El rector de la
Universitat de València, Esteban Morcillo; el president de la Societat Catalana d’Economia, Pere Puig; el director general
d’Economia de la Conselleria de Economia, Hisenda i Ocupació de la Generalitat Valenciana, Eusebio Monzó, i el president
de l’IEC, Salvador Giner, en presidiren l’acte de lliurament.

24 al 27 de novembre de 2010
Congrés internacional Ianua Coeli
SÍNTESI MEMÒRIA · CURS 2010-2011

Els Amics de l’Art Romànic organitzaren el congrés «Ianua Coeli: la porta monumental romànica als territoris peninsulars»,
que reuní especialistes en el camp de l’art romànic per debatre nombroses qüestions relatives a les portalades romàniques,
des de perspectives diferents (iconogràfiques, estilístiques, estructurals, funcionals). Les sessions tingueren lloc a la seu de
l’IEC i la darrera, dedicada a la portalada de Ripoll, es traslladà a aquesta localitat (fotografia 6).
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26 de novembre de 2010
Visita a Guissona
Fotografia 6.  D’esquerra a dreta, Daniel

Una representació de l’IEC, encapçalada pel president Salvador Giner, visità les obres del Parc Arqueològic de Guissona  .

Solé, Salvador Giner i Francesca Español.

i del Museu de Guissona, que properament s’obriran al públic i mostraran l’extens patrimoni arqueològic de la ciutat romana
de Iesso (Guissona). Gràcies a un projecte FEDER, s’hi estan realitzant diverses accions que permetran divulgar la recerca
arqueològica que s’ha dut a terme fins ara. L’IEC hi participa activament per mitjà d’un projecte de la Secció HistòricoArqueològica.

27 de novembre de 2010
III Jornades «El mercat català en l’àmbit internacional»
Organitzada amb la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC), la jornada féu una anàlisi de la situació
del mercat de la cultura catalana a l’estranger i estudià la repercussió dels productes culturals catalans a l’exterior.
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29 de novembre de 2010
L’IEC visita l’Abadia de Montserrat
Convidat pel pare abat, el Consell Permanent de l’IEC realitzà una visita al monestir de Montserrat, en què es féu un
recorregut per les dependències, especialment la biblioteca i el museu, i es mantingueren contactes per tal d’estrènyer encara
més els lligams de col·laboració culturals que uneixen l’abadia i l’Institut. L’estada serví també per signar un conveni entre
totes dues institucions per a impulsar l’estudi del refranyer Aguiló.

Desembre de 2010
Informe sobre l’estat i les tendències del medi natural a Catalunya
A partir d’un treball previ d’elaboració d’un conjunt d’indicadors per conèixer l’estat i les tendències dels diferents
components del medi natural a Catalunya, la Institució Catalana d’Història Natural ha elaborat un informe que recull els
i amb total independència. A diferència d’altres informes sobre el medi ambient o la sostenibilitat, més genèrics, aquest se
centra exclusivament en l’estat de la natura. S’ha publicat un resum d’aquest informe per poder facilitar la difusió dels
resultats obtinguts.

1 de desembre de 2010
Presentació de Societat catalana 2010
L’obra, que radiografia l’evolució social a Catalunya durant l’any 2009, és la quarta edició de l’anuari de l’Associació
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resultats de l’aplicació de setze d’aquests indicadors, els quals s’han calculat a partir de dades científicament contrastades  .

Catalana de Sociologia. Es tracta d’una publicació que, any rere any, aporta elements de coneixement, d’interpretació  .
Fotografia 7.  Coberta del llibre Societat

i de debat sobre els fets més rellevants que han succeït en l’últim any a Catalunya i sobre l’impacte que han tingut en la

catalana 2010.

ciutadania (fotografia 7).

2 de desembre de 2010
V Jornada Científica de Filosofia Catalana: «La sòlida fragilitat de la filosofia catalana:
continuïtat i persistència»
Organitzada per la Societat Catalana de Filosofia, la jornada es dedicà a analitzar diferents figures del pensament català del
segle xx, com ara Miquel Batllori (1909-2003), Jaume Bofill (1910-1965), Octavi Fullat (1923) i Josep Ferrater Mora
(1912-1991). També serví per a presentar la projecció d’aquest àmbit d’estudi a través del cinema i la posada en marxa  .
del Journal of Catalan Intellectual History.
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9 de desembre de 2010
Els Amics dels Clàssics, a l’IEC
L’IEC acollí a la seva seu la presentació dels Amics dels Clàssics, la plataforma que vol promoure la lectura dels clàssics
medievals, iniciativa de l’Editorial Barcino i la Fundació Lluís Carulla.

13 de desembre de 2010
Concert de Nadal
La pianista Alba Ventura interpretà obres d’Isaac Albéniz amb el piano Rönisch del compositor, del 1905, i el secretari
general i musicòleg Romà Escalas en féu la presentació amb la conferència «Isaac Albéniz, balanç de dos aniversaris»
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(fotografia 8).

15 de desembre de 2010
Homenatge a Emili Giralt i Raventós
En el marc del V Congrés d’Història Agrària dels Països Catalans, es reté homenatge a Emili Giralt (1927-2008), catedràtic
d’història moderna i contemporània a la Universitat de València i a la Universitat de Barcelona, president de l’IEC (19861995) i impulsor dels estudis d’història rural a Catalunya.
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Fotografia 8.  La pianista Alba Ventura
interpretant obres d’Isaac Albéniz.

15 de desembre de 2010
Inauguració del cicle sobre els Nobel 2010
L’IEC organitzà un cicle de conferències per a explicar i debatre els treballs guardonats amb els premis Nobel que concedeix
l’Acadèmia Sueca. La conferència «Reaccions d’acoblament creuat: eines simples per a la construcció de molècules
complexes», sobre el Premi Nobel de Química, a càrrec de Feliu Maseras, inaugurà la dotzena edició del cicle, que comptà
amb altres quatre conferències sobre els Nobel de fisiologia o medicina, literatura, física i economia.

15 i 16 de desembre de 2010
Seminaris sobre la Mediterrània
La Casa de Velázquez i l’IEC s’uniren per preparar, amb la col·laboració de l’École Française de Roma i la Maison
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, els V Seminaris «La Mediterrània. Història i producció d’un camp d’estudi»  .
i «La pau a la Mediterrània. Contexts, categories i rituals».

01-60 SM 10-11.indd 18

22/09/11 17:55

17 al 19 de desembre de 2010
Trobada de l’Anglo-Catalan Society
L’Anglo-Catalan Society, organització que té per objectiu fomentar el coneixement de la cultura catalana al Regne Unit i
afavorir les relacions culturals entre totes dues comunitats, celebrà la seva conferència anual a l’IEC amb un ampli ventall  .
de sessions que analitzaren diversos aspectes de la cultura catalana.

Any 2011
Celebració de l’Any Internacional de la Química
El 2011 ha estat proclamat per les Nacions Unides Any Internacional de la Química (AIQ) amb l’objectiu de conscienciar  .
la població de les contribucions que fa la química al benestar de la humanitat. Per commemorar-lo a Catalunya, la Societat
Catalana de Química organitzà activitats al llarg del curs, entre les quals destaquen l’acte inaugural, celebrat a l’IEC;  .
global de l’AIQ sobre l’aigua amb la participació de les escoles i els instituts d’ensenyament primari i secundari, del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, d’UNESCOCAT, de la Fundació Catalunya Caixa i d’AGBAR
(http://blocs.iec.cat/aiq2011) (fotografia 9).

25 de gener de 2011
Homenatge a Josep M. de Casacuberta (1897-1985)
Fotografia 9.  Logotip de l’Any Internacional

Un acte serví per homenatjar el qui fou director de l’Oficina de Toponímia i Onomàstica de l’IEC i membre de la Secció

de la Química.

Filològica, amb motiu del vint-i-cinquè aniversari del seu traspàs. Comptà amb els parlaments d’Isidor Marí, president de la
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el concurs i la publicació del calendari «Quins elements!»; la presentació de l’AIQ al Parlament de Catalunya, i l’experiment

Secció Filològica; Josep Massot i Muntaner, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, i Josep Moran, membre de la Secció
Filològica i director de l’Oficina d’Onomàstica.

27 de gener al 15 de juny de 2011
Cicle de conferències «Les reformes per sortir de la crisi»
Organitzat per la Societat Catalana d’Economia, el cicle analitzà, amb l’ajut d’experts i acadèmics, les reformes necessàries
per a superar la situació econòmica que afecta tot el món. S’inaugurà amb la conferència «La crisi del deute a Europa», a
càrrec de Jordi Galí, director del Centre de Recerca en Economia Internacional de la Universitat Pompeu Fabra, i es clogué
amb la conferència «Los retos de la Gran Recesión en España», a càrrec de José Luís Malo de Molina, director general del
Servei d’Estudis del Banc d’Espanya.
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12 i 15 de febrer de 2011
I Olimpíada de Biologia
Organitzada per les principals universitats, entitats culturals i associacions de Catalunya que realitzen activitats educatives o
de recerca en el camp de la biologia, entre elles la Societat Catalana de Biologia, l’activitat s’adreçà a tots els estudiants de
segon curs de batxillerat de Catalunya per tal d’estimular-los l’interès per les ciències de la vida i premiar el seu esforç.  .
En aquesta primera edició s’inscrigueren dos-cents setze alumnes.

14 de febrer de 2011
Presentació del llibre Malalties emergents
Publicat per l’IEC i coordinat per membres de la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC, recull articles d’una vintena
d’experts de prestigi en l’àmbit de la salut, la biomedicina, la microbiologia i la nutrició, que analitzen les causes, l’evolució i
SÍNTESI MEMÒRIA · CURS 2010-2011

l’impacte que malalties com la sida, la tuberculosi, l’asma, l’obesitat, els trastorns mentals o les malalties vinculades a l’edat
avançada tenen en la nostra societat (fotografia 10).

21 de febrer de 2011
Dia Internacional de la Llengua Materna
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Amb l’objectiu de promoure el plurilingüisme i la diversitat cultural, la UNESCO instituí el Dia Internacional de la Llengua
Materna. En l’edició d’aquest any, l’IEC participà, juntament amb la Real Academia Española, l’Euskaltzaindia (Reial
Fotografia 10.  D’esquerra a dreta, Francesc

Acadèmia de la Llengua Basca) i la Real Academia Galega, en la taula rodona organitzada pel Col·legi Major Arete de Sant

Gonzàlez i Sastre, Antoni Plasència, Salvador

Sebastià, en què es debaté sobre la situació de les diferents llengües a l’Estat espanyol.

Giner i Màrius Foz.

25 de febrer de 2011
L’obra completa de Santiago Rusiñol, en xarxa
L’edició digital de l’obra completa de Santiago Rusiñol i del lloc web de la Societat Rusiñol, elaborats per l’IEC amb la
col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes, es presentaren al públic. Fruit del programa de recerca de l’IEC Obra
completa de Santiago Rusiñol. Recopilació, edició, estudi i publicació, el projecte té el propòsit de recuperar íntegrament
l’obra literària de Rusiñol per fer-la accessible i publicar-la en edició digital i en paper, acompanyada d’estudis introductoris
i d’un sistema de referències (http://blocs.iec.cat/santiago).

01-60 SM 10-11.indd 20

22/09/11 17:55

25 de març de 2011
L’avaluació PISA a Catalunya, a debat
La Societat Catalana de Pedagogia organitzà la jornada «L’avaluació PISA a Catalunya. Constatacions i propostes d’acció»
per debatre sobre diverses qüestions del Programa Internacional per a l’Avaluació de l’Alumnat (PISA) de l’Organització per
a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), que cada tres anys esdevé un baròmetre del rendiment escolar
dels països que hi participen. S’analitzaren les aportacions de PISA a l’avaluació de l’aprenentatge, la repercussió que
aquesta avaluació pot tenir en els procediments d’aprenentatge i el profit que en pot treure el sistema educatiu català.

Marí, Salvador Giner, Montserrat Casas i

L’obra, adreçada a un públic ampli, és el fruit de l’esforç realitzat per diverses entitats especialitzades en edicions bíbliques i

Francesc Antich, en l’acte d’inauguració del

pretén divulgar la idea que el text bíblic és un dels referents culturals imprescindibles. L’IEC donà suport a aquesta iniciativa

centenari de la Secció Filològica a Palma.

de la Facultat de Teologia de Catalunya i el president de l’IEC participà en l’acte de presentació al Petit Palau de l’Orfeó
Català.

2 d’abril de 2011
Visita tècnica a les obres de la Sagrada Família
L’edifici de la Sagrada Família és singular en molts aspectes, entre els quals cal destacar les solucions tecnològiques que
s’adoptaren en el seu moment inicial i les que s’estan duent a terme avui. La Societat Catalana de Tecnologia organitzà una
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Fotografia 11.  D’esquerra a dreta, Isidor

30 de març de 2011
La Bíblia popular en català

visita a l’obra que permeté d’analitzar molts dels trets de disseny i de concepció, enllaçant amb les tecnologies emprades tant
en el disseny com en la construcció de l’edifici.

4 i 14 d’abril de 2011
Inauguració del centenari de la Secció Filològica a Palma i Barcelona
Amb motiu de la celebració del centenari de la seva creació, la Secció Filològica organitzà sengles actes a Palma i Barcelona
Fotografia 12.  D’esquerra a dreta, Salvador

per a presentar les activitats programades per a l’any 2011. A Palma, el president del Govern de les Illes Balears, Francesc

Giner, Artur Mas i Isidor Marí, en l’acte

Antich, presidí l’acte celebrat al Teatre Principal en què es presentaren el portal web dedicat a Antoni M. Alcover i les Obres

d’inauguració del centenari de la Secció

completes de Pompeu Fabra. A Barcelona, l’acte institucional —al Palau de la Generalitat de Catalunya— fou encapçalat

Filològica a Barcelona.

pel president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i tractà d’Antoni M. Alcover i Pompeu Fabra, amb l’objectiu de
destacar la complementarietat dels dos lingüistes de la primera Secció Filològica, que impulsaren la recuperació de la llengua
catalana al llarg del segle xx (http://taller.iec.cat/filologica/centenari) (fotografies 11 i 12).
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6 d’abril de 2011
Presentació del llibre Els elements i de l’exposició sobre Marie Curie
L’obra de Theodore Gray, que pretén apropar la química a tots els públics i inclou cinc-centes fotografies, ha estat editada
en català per l’IEC, Publicacions de la Universitat de València i la Universitat Autònoma de Barcelona. En l’acte de
presentació també es donà a conèixer l’exposició «Marie Curie, 1867-1934», elaborada pel Museu Curie de París i adaptada
al català per l’IEC. L’exposició és un recorregut per la trajectòria de Curie, que dedicà tota la seva vida a la ciència i assolí
fites que, en l’època, no havia aconseguit mai cap dona: rebé dues vegades el Premi Nobel i fou la primera dona catedràtica
de la Facultat de Ciències de la Sorbona (fotografia 13).

Fotografia 13.  Coberta de la versió catalana
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d’Els elements.

7 i 8 d’abril de 2011
Jornades de la Secció de Filosofia i Ciències Socials a Andorra
Les jornades s’inauguraren amb una trobada, al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell, amb Joan-Enric Vives, arquebisbe
d’Urgell i copríncep d’Andorra. La Secció celebrà —al Centre de Congressos del Comú d’Andorra la Vella— una sessió amb
la intervenció de M. Rosa Ferrer Obiols, cònsol major d’Andorra la Vella; Jordi Guillamet, director de l’Institut d’Estudis
Andorrans; l’economista Jordi Alcobé; el director de Promoció Cultural i Política Lingüística, Joan Sans, i l’exministra
d’Afers Exteriors, Meritxell Mateu. Després de visitar la Casa de la Vall, la sessió es reprengué a la Sala de Compareixences
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del Parlament andorrà, amb una conferència del síndic general, Josep Dallerès. Aquesta trobada tenia el propòsit d’enfortir
les relacions culturals i científiques entre l’IEC i el govern andorrà.

10 d’abril de 2011
Jornada de portes obertes a l’IEC
Durant tot el dia es pogueren visitar els espais més significatius de la Casa de Convalescència i s’hi organitzaren visites
comentades i guiades de l’exposició «Marie Curie, 1867-1934». Aquesta exposició romandrà a l’atri de la Casa de
Convalescència durant tot l’any i després es mourà de manera itinerant per diferents entitats (fotografia 14).

Fotografia 14.  Visita guiada a l’exposició
sobre la vida i obra de Marie Curie.

14 d’abril de 2011
Presentació de l’obra Els Estudis Universitaris Catalans (1903-1985). Per una Universitat
Catalana
El llibre recull la història d’aquesta institució, que durant anys formà generacions d’intel·lectuals catalans. Aquesta obra
suposa un complement a la Història de l’Institut d’Estudis Catalans per la vinculació que mantingueren totes dues
institucions.
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24 d’abril de 2011
Conferència sobre pintures romàniques
La Societat Catalana d’Estudis Litúrgics organitzà la conferència «Aspectes litúrgics i socials de les pintures romàniques de
l’església de Santa Maria de Barberà del Vallès», a càrrec de Lily Arad, professora de la Universitat Hebrea de Jerusalem.

28 d’abril de 2011
Lliurament dels LXXX Premis Sant Jordi
L’Institut d’Estudis Catalans lliurà els Premis Sant Jordi 2011. El cartell el formaven quaranta-dos premis i set borses
d’estudi que els guardonats tingueren ocasió de rebre en una cerimònia amb la presència de la vicepresidenta del govern
català, Joana Ortega. El guanyador del Premi Internacional Catalònia, l’investigador de la Institució Catalana de Recerca i
Estudis Avançats (ICREA), Alexander Fidora, parlà en nom dels guardonats; el prestigiós músic Stefano Grondona oferí un
premis_2012.pdf ) (fotografia 15).

29 d’abril de 2011
Jornada d’homenatge al doctor Eduard Feliu
La Societat Catalana d’Estudis Hebraics organitzà una jornada, en què participaren diversos ponents i es realitzà una taula
rodona per a repassar les diverses facetes de la tasca investigadora del qui fou el seu primer president, l’hebraista català
Fotografia 15.  Guanyadors dels Premis Sant

Eduard Feliu i Marbres (1938-2009).

Jordi 2011.
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concert, i el secretari general anuncià la nova convocatòria de premis per al 2012 (http://www.iec.cat/institucio/documents/

29 d’abril de 2011
Cinc mil portades d’El Periódico en català
L’IEC acollí l’exposició commemorativa dels cinc mil números de l’edició catalana del rotatiu barceloní, publicats des de
l’any 1997. L’acte d’inauguració comptà amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i dels
antics presidents José Montilla i Jordi Pujol. El director d’El Periódico, Enric Hernández, i el president de l’IEC, Salvador
Giner, glossaren la tasca feta pel diari en pro de la normalització de la llengua catalana.
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3 de maig de 2011
Homenatge a Joan Triadú
L’acte d’homenatge a qui fou membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC, Joan Triadú (1921-2010),
organitzat per Òmnium Cultural, tingué lloc al Palau de la Generalitat. Ultra les intervencions de la presidenta d’Òmnium,
Muriel Casals, i del president del Generalitat de Catalunya, Artur Mas, Jordi Riera, David Castillo i Vicenç Villatoro
glossaren diferents aspectes de la vida i l’obra del pedagog català. El president de l’IEC dissertà sobre l’aportació de Joan
Triadú a l’Institut d’Estudis Catalans.

10 de maig de 2011
Visita a la Universitat de Girona
L’Equip de Govern de l’IEC visità la Universitat de Girona, on fou rebut per la rectora, Anna M. Geli, i el degà de la Facultat
SÍNTESI MEMÒRIA · CURS 2010-2011

de Lletres, Joan Ferrer. Durant la jornada l’Equip conegué la Càtedra M. Àngels Anglada de Patrimoni Literari.

18 de maig de 2011
IX Jornada de la SCATERM: «Terminologia i llenguatge jurídic»
La jornada, celebrada a la Universitat Autònoma de Barcelona i organitzada per la Societat Catalana de Terminologia, féu
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un recorregut per la història de la llengua en relació amb el dret per veure com s’ha arribat a la situació lingüística actual en
l’àmbit jurídic. S’avançà la presentació del Diccionari jurídic català, s’analitzaren les causes que fan que el català no s’empri
Fotografia 16.  Guanyadors de les Proves

amb normalitat en el món de la judicatura a Catalunya i es féu una visió panoràmica del llenguatge jurídic.

Cangur de Matemàtiques 2011.

19 de maig de 2011
Lliurament dels premis de les XVI Proves Cangur de Matemàtiques
El Cangur és una prova internacional de matemàtiques, dirigida a estudiants d’ensenyament secundari a partir dels catorze
anys. Es realitza a molts països del món, tot i que és mes popular a Europa. La Societat Catalana de Matemàtiques és
l’organitzadora d’aquesta prova en català, des de l’any 1996. Des d’aleshores, s’ha repetit cada any, amb un èxit  .
de participació creixent. A la prova de 2011, la setzena, hi participaren, només a la zona geogràfica de Catalunya i Andorra,
més de cinc-cents centres i prop de vint mil alumnes. Les mateixes proves també es realitzen a les Illes Balears i al País
Valencià (fotografia 16).
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19 de maig de 2011
Presentació del projecte Corpus des Troubadours
Elaborat per l’IEC, recull l’obra trobadoresca acompanyada d’una anàlisi extensa que permet al lector interpretar els textos:
s’hi inclouen els manuscrits existents sobre un mateix poema, una introducció a la vida i a l’obra del trobador, una anàlisi
crítica i, quan és possible, una fotografia dels manuscrits i la traducció del poema en altres llengües. En la presentació del
projecte, així com del portal web, hi intervingueren els directors, Vicenç Beltran i Tomàs Martínez Romero (http://trobadors.
iec.cat). Aquest és un programa de recerca de la Unió Acadèmica Internacional (fotografia 17).

19 al 21 de maig de 2011
VI Escola Europea de Primavera d’Història de la Ciència
La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, juntament amb l’Institut Menorquí d’Estudis, l’European
aquesta activitat, realitzada a Maó, que analitzà el món de les representacions visuals mitjançant diversos estudis de cas,  .
des del segle xvi fins avui.

23 de maig de 2011
Presentació del Diccionari jurídic català
La Societat Catalana d’Estudis Jurídics, amb el suport de de l’Obra Social Catalunya Caixa, publicà en línia el Diccionari
Fotografia 17.  Web del projecte Corpus des

jurídic català. És un diccionari enciclopèdic que recull els termes que formen part de les diverses disciplines del dret i també

Troubadours.

inclou termes que pertanyen a la història del dret, ressenyes biogràfiques de juristes catalans insignes i les expressions llatines
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Society for History of Science i el Centre d’Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona, participà en

més emprades en dret. Servirà per a orientar els estudiosos del dret català i s’adreça de manera gratuïta als professionals de
tota mena (http://cit.iec.cat/DJC).

2 de juny de 2011
Taula rodona sobre la dieta mediterrània
Organitzades per l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació i sota el títol «La dieta mediterrània, també està en
crisi?», se celebraren a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona quatre ponències sobre la dieta mediterrània, patrimoni
de la humanitat, per a estudiar el seu valor històric, nutricional i cultural davant dels canvis en els hàbits alimentaris de la
societat moderna.
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3 de juny de 2011
Conferència anual sobre nous projectes comunicatius
La Societat Catalana de Comunicació celebrà a Girona la seva conferència anual amb el títol «Nous projectes comunicatius
en temps de crisi». Hi intervingueren, entre d’altres, la presidenta de la Societat, Rosa Franquet; Joan Manuel Tresserras
(Universitat Autònoma de Barcelona), Francesc-Marc Álvaro (La Vanguardia), Àlex Gutiérrez (Ara) i Josep M. Farràs
(Esport 3).

7 de juny de 2011
L’IEC, acadèmia de les ciències i les humanitats, amb l’Acadèmia de Ciències de Torí
Convidat per l’Acadèmia de Ciències de Torí, el president de l’Institut d’Estudis Catalans, Salvador Giner, intervingué en les
jornades titulades «L’unità italiana: uno sguardo dall’Europa», amb la conferència «Piedmont and Catalonia: the
SÍNTESI MEMÒRIA · CURS 2010-2011

Unification of Italy and the Unification of Spain».

9 de juny de 2011
Lliurament del Premi Catalunya de Sociologia
L’Associació Catalana de Sociologia, juntament amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, convoca el Premi
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Catalunya de Sociologia amb el pretext de promoure i reconèixer la recerca sociològica que es fa a Catalunya. Ofert a
científics i professionals consolidats que treballen en l’àmbit de la sociologia, és un reconeixement a l’aportació científica
Fotografia 18.  Marina Subirats, guanyadora

desenvolupada en aquest camp, tant a partir de la trajectòria professional com a partir d’una obra singular. La guanyadora

del Premi Catalunya de Sociologia 2011.

d’enguany ha estat Marina Subirats (fotografia 18).

9 i 10 de juny de 2011
Quartes Jornades de Revistes Científiques
Les jornades se celebren amb l’objectiu de donar suport als editors de revistes científiques en la millora de les publicacions. 
En l’edició d’aquest any es parlà del contingut i els aspectes formals de les revistes científiques i de la seva avaluació,
internacionalització, difusió i visibilitat. Les jornades es conceben com un espai de trobada perquè editors, investigadors  .
i professionals de la informació comparteixin les seves experiències, n’analitzin l’evolució i comentin els punts forts i febles  .
de la tasca que desenvolupen.
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11 i 12 de juny de 2011
El Diccionari de l’IEC, amb La Vanguardia
A iniciativa de l’Institut d’Estudis Catalans, Edicions 62, Enciclopèdia Catalana i La Vanguardia, la distribució del
diccionari en un format més manejable per mitjà del rotatiu barceloní es féu per a apropar el diccionari normatiu  .
de la llengua catalana a tots els públics. La publicació d’aquest nou format coincidí amb la commemoració del centenari de
la Secció Filològica de l’IEC i s’emmarcà dins la convocatòria amb l’eslògan «2011, l’any de la paraula viva» (fotografia 19).

16 de juny de 2011
Col·laboració de l’IEC amb la London School of Economics
El president de l’IEC, Salvador Giner, participà a Londres en les activitats i ponències del seminari d’estiu que organitza
l’Observatori Catalunya Món (Catalan Observatory) de la London School of Economics amb la conferència «Catalonia at the

20 i 21 de juny de 2011
Reunió internacional anual de la xarxa TELEPHE
La xarxa TELEPHE agrupa, des de l’any 2005, papiròlegs i estudiosos de la filosofia antiga de diverses universitats que
s’ocupen d’editar i de traduir a llengües europees les obres recuperades dels papirs grecs conservats a la biblioteca d’Herculà
(s. i dC). La xarxa es reuneix un cop l’any per estudiar les propostes d’integració, d’interpretació i de traducció de textos
papiracis presentats per un o més estudiosos del grup. En la reunió d’enguany, organitzada per la Societat Catalana
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Crossroads». L’acte fou presidit per l’historiador anglès Paul Preston, membre corresponent de l’IEC.

d’Estudis Clàssics, es presentà una nova ordenació i reconstrucció de les columnes de l’obra Perì Parrhesías, de Filodem
Fotografia 19.  Coberta del DIEC.

de Gadara.

21 de juny de 2011
Simposi «La posició de les llengües mitjanes com a eines científiques»
Durant l’any 2011 la Secció de Ciències Biològiques i la Secció de Ciències i Tecnologia commemoren el centenari de la
històrica Secció de Ciències. Preocupades aquestes seccions per l’impacte que la internacionalització de la comunicació
científica ha de tenir en el futur, organitzaren un simposi en què s’intercanviaren les experiències de països com Suècia,
Flandes, Israel i Catalunya.  Les conclusions foren que l’anglès facilita la difusió del coneixement científic però no  .
ha d’entrar en conflicte amb la llengua pròpia, que també ha de poder desenvolupar els continguts conceptuals i operacionals
relatius al món de les ciències i la tecnologia.
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28 de juny de 2011
Nou corpus de la cuina catalana
El Corpus del patrimoni culinari català és el receptari més complet que s’ha fet de la gastronomia catalana. En total s’hi han
recopilat més de mil cent entrades, receptes que formen part de la història de la gastronomia del país, numerades i ordenades
alfabèticament i segons el tipus de plat. Presidit per Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya, l’acte de
presentació al públic, al pati de l’IEC, comptà amb la presència i el suport de prestigioses personalitats del món de la cuina
(fotografia 20).

29 de juny de 2011
12è Simposium Fundació La Marató de TV3
Amb el propòsit de ser un altaveu de la divulgació científica, l’Institut acollí a la seva seu la Fundació La Marató de TV3
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perquè hi fes públics els resultats assolits en els trenta-cinc projectes de recerca sobre malalties neurològiques finançats amb
fons de La Marató 2005. En el transcurs de la jornada, els cinquanta-set investigadors premiats que han dut a terme aquesta
recerca en neurociències exposaren les conclusions a què han arribat en els seus projectes al voltant de tres sessions
temàtiques: Parkinson i patologia vascular cerebral, Alzheimer i epilèpsia i altres patologies.
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2 de juliol de 2011
Jornada al Centre Ambiental del Consorci de Bages
Fotografia 20.  El president de la Generalitat

Organitzada per la Societat Catalana d’Ordenació del Territori amb l’Associació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya,  .

i el de l’IEC, Artur Mas i Salvador Giner,

la jornada es realitzà amb motiu de la concessió del II Premi Territori i el VII Premi Catalunya d’Urbanisme al Centre

fullejant el Corpus del patrimoni culinari
català.

Ambiental del Consorci de Bages. L’acte consistí en una visita al Centre Ambiental, la presentació dels quatre projectes
premiats i un debat final.

4 de juliol de 2011
Presentació de La nissaga catalana del món clàssic
El volum conté les semblances de cent seixanta-cinc persones de les terres de llengua catalana que, al llarg dels segles, s’han
dedicat al món clàssic en sentit ampli (filologia, arqueologia, història, arxivística, filosofia, pensament polític, sociologia).  .
Es tracta d’una obra col·lectiva, iniciativa de la revista Auriga amb el suport de l’IEC, que permet conèixer fins a quin punt
la cultura catalana s’ha creat a partir del món clàssic grec, romà i iber, i descobrir de quina manera la llengua catalana s’ha
impregnat amb mots d’altres cultures.
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5 al 8 de juliol de 2011
Congrés internacional Med&Ren
El congrés internacional sobre música de l’edat mitjana i el Renaixement fou creat a principis dels anys setanta del segle xx
per un grup de musicòlegs britànics amb l’objectiu de reunir musicòlegs de tot el món interessats en la música d’abans del
segle xvii. De seguida es convertí en un dels esdeveniments més importants per als estudiosos d’aquesta disciplina i,
des del començament, hi han assistit regularment els especialistes més importants d’Europa i dels Estats Units. Organitzat
per la Societat Catalana de Musicologia i la Institució Milà i Fontanals - CSIC, tingué lloc a la Casa de Convalescència.

7 de juliol de 2011
Steve Goodwin parla de polítiques ambientals
El professor de la Universitat de Massachusetts a Amherst (UMass) exposà, convidat per l’IEC, quines són les polítiques
brillants. La conferència tancà el cicle «Conferències magistrals del curs 2010-2011», organitzat per la Secretaria Científica
de l’IEC. En diverses sessions, el cicle també tractà de «Dones, reproducció i fecundació in vitro», a càrrec de Fanny Vidal,
i «La ciència que ens venen: entre la moda i el pànic», a càrrec de Javier Armentia.

15 de juliol de 2011
XXI Premi Internacional Ramon Llull
Fotografia 21.  Presentació del llibre

El prestigiós premi que convoca l’Institut Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana fou lliurat a la seu de l’IEC

What Catalans Want, a l’atri de la Casa de

a l’Associació Italiana d’Estudis Catalans en reconeixement a la tasca de promoció de la llengua i la cultura catalanes i a

Convalescència.
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ambientals del campus de la UMass i com s’ha adoptat la sostenibilitat i el medi ambient per a atraure els estudiants més

l’impuls fet en la recerca per mitjà de l’organització de col·loquis internacionals d’estudis catalans.

21 de juliol de 2011
Explicar Catalunya al món
L’atri de la Casa de Convalescència, seu de l’IEC, acollí les més de tres-centes persones que participaren en la presentació  .
del llibre What Catalans Want, de l’autor Toni Strubell i del fotògraf Lluís Brunet. L’obra, editada per Catalonia Press i
presentada per l’antic president de la Generalitat Jordi Pujol, pretén donar a conèixer la realitat catalana al món mitjançant
trenta-cinc entrevistes realitzades a diferents personatges catalans i no catalans residents a Catalunya que han aportat llur
punt de vista sobre la situació actual a Catalunya i sobre el seu futur (fotografia 21).
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20 d’agost de 2011
XXVI Jornada ICEA a Prada
Sota el títol «Agricultura globalitzada i agricultura de proximitat, una de les dues o les dues?», la Institució Catalana
d’Estudis Agraris celebrà a Prada de Conflent una jornada per a debatre, d’una banda, el model que segueix l’agricultura
globalitzada, amb el fenomen d’inversió especulativa sobre les matèries primeres i, de l’altra, l’agricultura de proximitat,
incidint en el consum de productes autòctons i la creixent globalització en l’agricultura. Hi intervingueren diferents
especialistes i coneixedors de l’àmbit agrícola a les terres catalanes que parlaren sobre els dos models productius agraris que
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es desenvolupen a l’àrea dels Països Catalans.
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2.  Visites institucionals
Durant el curs, han visitat l’IEC (per ordre cronològic):
• Tobias Ekholm, president de la Swedish Mathematical Society (16 de setembre de 2010)
• Tilman Seebass, president de la Societat Internacional de Musicologia (4 d’octubre de 2010)
• Nicoletta Guidobaldi, presidenta de l’Study Group on Musical Iconography (4 d’octubre de 2010)
• Peterri Pietikäinen, director de programes de l’Acadèmia Finlandesa (8 d’octubre de 2010)
• Joan Manuel Tresseras, conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya (28 d’octubre  .
de 2010)
• Elio De Anna, conseller de Cultura, Esport, Relacions Internacionals i amb la UE de la Regió Autònoma del Friül - Venècia
• Claudio Violino, conseller per als Recursos Rurals, Agroalimentaris i Forestals de la Regió Autònoma del Friül - Venècia
Júlia (4 de novembre de 2010)
• Giovanni Da Pozzo, president de la Cambra de Comerç d’Udine (4 de novembre de 2010)
• Pietro Fontanini, president de la província d’Udine (4 de novembre de 2010)
• Josep Huguet, conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (4 de novembre de 2010)
• Francesc X. Boya, síndic del Conselh Generau d’Aran (9 de novembre de 2010)
• Carme Vidal, diputada de Convergència Democràtica de Catalunya (9 de novembre de 2010)
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Júlia (4 de novembre de 2010)

• Maria-Àngels Cabasés, diputada d’Esquerra Republicana de Catalunya (9 de novembre de 2010)
• Francesc Pané, diputat d’Iniciativa per Catalunya Verds (9 de novembre de 2010)
• Enric Garriga Trullols, president del Cercle d’Agermanament Occitano-Català (9 de novembre de 2010)
• Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya (9 de novembre de 2010)
• Jordi Galí, director del Centre de Recerca en Economia Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (27 de gener de 2011)
• Antoni Plasència, director general de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya (14 de febrer de 2011)
• Graziano Milia, president de la província de Càller, i Livia Paretti, secretària general de la Càmera de Comerç Italiana  .
(22 de març de 2011)
• Ana Ripoll, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (6 d’abril de 2011)
• Jaume Giró, director de Comunicació, Relacions Institucionals i Responsabilitat Corporativa de La Caixa (15 d’abril de 2011)
• Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya (28 d’abril de 2011)
• Stéphane Michonneau, director d’estudis per a les èpoques moderna i contemporània de la Casa de Velázquez (29 d’abril
de 2011)
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• Yvan Nommick, director d’estudis artístics de la Casa de Velázquez (29 d’abril de 2011)
• Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya (3 de maig i 28 de juny de 2011)
• Jordi Pujol, antic president de la Generalitat de Catalunya (3 de maig i 28 de juny de 2011)
• Xavier Ventura, director territorial de Catalunya Caixa (23 de maig de 2011)
• Pilar Fernández, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya (23 de maig de 2011)
• Claudi Alsina, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (22 de juny de 2011)
• Josep Lluís Cleries, conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya (22 de juny de 2011)
• Joaquim Palau, director general de RBA Llibres (28 de juny de 2011)
• Joan B. Renart, president del Grup Vichy Catalán (28 de juny de 2011)
• Xavier Mestres, president de la Fundació Institut Català de la Cuina (28 de juny de 2011)
• José Montilla, antic president de la Generalitat de Catalunya (28 de juny de 2011)
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• Joaquim Esperalba, director general de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris de la Generalitat de Catalunya  .
(29 de juny de 2011)
• Tess Knighton, musicòloga del Clare College Cambridge (6 de juliol de 2011)
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També feren una visita a l’IEC des dels seus punts d’origen i participaren en activitats de llurs respectives seccions els
membres corresponents:
• Jordi Joaquim Costa i Costa (17 de setembre, 10 d’octubre, 26 de novembre, 17 de desembre de 2010 i 21 de gener,  .
18 de febrer, 11 de març, 8 d’abril, 13 de maig i 10 de juny de 2011, França)
• Enric Ribes i Marí (10 d’octubre de 2010, Eivissa)
• Bob de Nijs (22 d’octubre de 2010 i 21 de gener i 1 de juliol de 2011, Bèlgica)
• Nikolas Jaspert (17 de febrer de 2011, Alemanya)
• Montserrat Guibernau (9 de maig de 2011, Regne Unit)
• Curt J. Wittlin (13 de maig de 2011, Suïssa)
• Philip D. Rasico (16 de maig de 2011, Estats Units)
• Dominique de Courcelles (16 de juny de 2011, França)
• Antoni Torre (22 de juny de 2011, l’Alguer)
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3. Premis Sant Jordi
Atorgats en un acte públic el 22 d’abril a la Sala Prat de la Riba de l’IEC:
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Treballs

Autors

Premi R. Aramon i Serra

La ‘Crònica’ de Ramon Muntaner: edició i estudi
(pròleg - c. 146)

Josep Antoni Aguilar Àvila

Premi Prat de la Riba

Llengua i política en el pensament d’Antoni Rovira
i Virgili

Jordi Ginebra Serrabou

Premi Internacional Catalònia

Alexander Fidora

Premi de Medi Ambient

Jeroen van den Bergh

Premi Jaume Camp de Sociolingüística Aprendre a triar. L’adquisició de les normes d’ús
i alternança de codis en l’educació infantil

Carles de Rosselló i Peralta

Premi Josep Puig i Cadafalch
d’Arqueologia i Història Antiga

Joan Daura Luján
Caracterització arqueològica i paleontològica dels
jaciments plistocens: massís de Garraf-Ordal i curs baix
del riu Llobregat

Premi Pròsper de Bofarull d’Història
Medieval

Els jueus de Girona i la seva organització (segles xii-xv)

Jaume Riera i Sans

Premi Pius Font i Quer de Botànica

Estudi etnobotànic de l’Alt Empordà

Montserrat Parada i Soler

Premi Eduard Fontserè de Ciències
Físiques

Transport de calor en nanosistemes. Models teòrics
i perspectives pràctiques

Francesc Xavier Àlvarez
Calafell

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

L’arquitectura escolar de Guillem Forteza (1917-1943)

Jaume Mayol Amengual

Premi Joan Coromines  .
de Lexicografia i Onomàstica

Lèxic d’inscripcions ibèriques (1991-2006)

Noemí Moncunill Martí

Premi Manuel Sales i Ferré  .
de Sociologia

De la religió a les religions. Polítiques públiques
i minories religioses a Catalunya

Maria del Mar Griera Llonch

Premi Alexandre Galí de Pedagogia

El tractament dels continguts curriculars de literatura
en els llibres de text de l’assignatura de valencià
(1983-2008)

Paül Limorti Payà

Premi Ferran Sunyer i Balaguer  .
de Matemàtiques

Hilbert modular forms with coefficients in intersection
homology and quadratic base change

Jayce R. Getz i Mark Goresky

Premi Fundació Mercè Rodoreda

Espacio y memoria. Barcelona en la novela catalana
contemporánea

Barbara Łuczak
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Premis o borses d’estudi
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Premi Matemàtiques i Societat

«La revolució de l’astronomia», del programa
En guàrdia, dirigit per Enric Calpena i emès a
Catalunya Ràdio el 4 de juliol de 2010

Premi Albert Dou
(Societat Catalana de Matemàtiques)

Matemàtiques i Internet: 101 anys de teoria de cues

Rosario Delgado

Premi Catalunya d’Urbanisme
(Societat Catalana d’Ordenació  .
del Territori)

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Igualada

Equip BCpN, SLP

Accèssit

Pla Especial Urbanístic del Parc Ambiental de Bufalvent Narcís Tusell, SLP
Marina Subirats Martori
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Premi Catalunya de Sociologia
(Associació Catalana de Sociologia  .
i Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de
Catalunya)
Premi Lupa d’Or de la Societat
Catalana de Sociolingüística

Sortir de l’armari lingüístic

Ferran Suay i Gemma Sanginés

Premi Societat Catalana d’Economia

El desarrollo del Arco Mediterráneo español.
Trayectoria y perspectivas

Equip d’investigadors  .
de l’Institut Valencià
d’Investigacions Econòmiques,
dirigit per Francisco Pérez

Premi Territori (Societat Catalana
d’Ordenació del Territori)

Catàleg de paisatge de les comarques gironines

Observatori del Paisatge

Restauració de l’espai fluvial de la riera de Vallvidrera

Consorci del Parc de Collserola,
Departament d’Ecologia de la
Universitat de Barcelona (grup
de recerca FEM) i Projecte Rius Associació Hàbitats

«Joven para “plegar” y mayor para buscar trabajo».
Una anàlisi de l’atur de llarga durada en les dones més
grans de quaranta-cinc anys a Catalunya

Lidia Arroyo Prieto

Espais de transformació social i innovació cap a una
societat sostenible. El cas de les organitzacions de
consum agroecològic de Barcelona

Sebastià Riutort Isern

Cafè, nutrició i salut

Marc Rubio Celorio
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Accèssit

Concurs de Joves Sociòlegs

Accèssit

Premi de l’Associació Catalana  .
de Ciències de l’Alimentació
Ex-aequo
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Relació entre el consum de carn vermella i la prevalença Mar Sorlí Aguilar
i incidència de la síndrome metabòlica
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Premi de la Institució Catalana
d’Estudis Agraris

Estudi de la producció i de la qualitat farratgera de les
pastures de la finca dels Cingles de l’Avenc (Tavertet).
2009

Albert Marcé Pujol

Premi de la Societat Catalana
d’Estudis Històrics

La utilització del passat en el present: el Cerimoniós i el
manuscrit de Poblet

Luciano José Vianna

Premi de la Societat Catalana  .
de Biologia

Efectes cooperatius de BMP i Wnt en l’osteogènesi

Edgardo Rodríguez Carballo

Premi de la Societat Catalana  .
de Química

Nanocàpsules metal·loporfiríniques per a química host- Cristina García Simón
guest

Premi de la Societat Catalana  .
de Tecnologia

Reaccions aldòliques estereoselectives amb enolats de
titani de ß-benziloxi cetones

Juana Maria Zambrana Seguí

Preparació de capes superconductores epitaxials per via María José González Guerrero
química. Primers assaigs en planta prepilot
Avaluació dels límits de resolució de sensors de massa
nanoelectromecànics

Marc Sansa Perna

Premi Évariste Galois de la Societat
Catalana de Matemàtiques

Dos problemes de simetria en equacions de reacciódifusió

Joaquim Serra i Montolí

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat
Catalana de Física

Capes col·loïdals autoassemblades de nanopartícules
mitjançant la tècnica de Langmuir-Blodgett

Edgar Julián Cabrera Magaña

Premi Joan Palau Vera de Geografia

Els camins de Vilanova a Montserrat, a peu

Martí Burcet i Rodríguez

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

‘La meva Cristina i altres contes’, opera cardine della
poetica rodorediana. Una proposta di traduzione

Laura Giuseppina Mongiardo

Retòrica en i de Mercè Rodoreda

Meritxell Talavera i Muntané

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

Josep Puig i Cadafalch, obra completa

Tate Cabré i Massot

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

Música i normalització lingüística al País Basc i als
Països Catalans

Carla González Collantes

Borses d’estudi Generalitat  .
de Catalunya

Diàleg polític d’alt nivell: les Corts catalanes medievals
a través de les seves actes i de la doctrina

Caroline Decoster (França)

Un antropòleg basc i Catalunya. Observacions de
Telesforo Aranzadi y Unamuno sobre els catalans

Mária Bernadett Smid
(Hongria)

Accèssit
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Accèssit

L’arquitectura romànica als Pirineus catalans: des de la Valentina Lamanna .
influència italiana (escola llombarda) fins a l’afirmació (Itàlia)
de l’estil romànic català en les esglésies de la Vall de Boí
Cantar el exilio. El Orfeó Català de Mèxic durante la
Guerra Civil y el franquismo
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Borses d’estudi Països Catalans

Borses Ferran Sunyer i Balaguer

Acció parlamentària i patrimoni cultural en els Països
Catalans (1980-1998)

Josep Tomàs Ramis Salamanca
(Mallorca)

Caracterització cromatogràfica de l’oli essencial i de
diferents extractes de Dictamnus hispanicus Webb
ex Willk., una rutàcia endèmica usada en la medicina
tradicional de les terres catalanes

Vanessa Martínez Francés
(Alacant)

Representacions socials i discursos mediambientals. El
Parc Natural de l’Albufera i el Parc Natural del Delta
de l’Ebre: una mirada comparativa

Marina Requena Mora
(València)

Lleida i la Franja, una perspectiva històrica

Josep Manuel Martínez París
(Lleida)
Francesc Fité Naya
M. Elena Rodríguez Jorge
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M. Pilar Silvestre Albero
Daniel Ramos Guallar
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4.  Convenis de col·laboració
Durant el curs 2010-2011, l’Institut d’Estudis Catalans ha establert els convenis de col·laboració següents (per ordre
cronològic de signatura):
• El 27 de setembre de 2010, amb el Centre d’Història Contemporània de Catalunya, per a la publicació del llibre Història
de la Generalitat de Catalunya. Dels orígens medievals a l’actualitat. 650 anys.
• El 14 d’octubre de 2010, amb l’Ajuntament de Tossa de Mar i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, per a la publicació
del llibre Felix Turissa. La vil·la romana dels Ametllers i el seu fundus (Tossa de Mar, la Selva).
• El 18 d’octubre de 2010, amb la Universitat d’Alacant, per a la col·laboració del projecte de constitució d’un corpus
textual per a una gramàtica del català antic.
de l’«Informe sobre la situació de la llengua catalana 2010».
• El 28 d’octubre de 2010, amb la Universitat de Barcelona, per a la col·laboració en el projecte «Flora i cartografia de les
plantes i la vegetació».
• El 2 de novembre de 2010, amb la Fundació Tot Raval, per a la col·laboració en el projecte «Xarxa de Lectura del Raval».
• El 9 de novembre de 2010, amb els departaments de Política Territorial i Obres Públiques, Governació i Administracions
Públiques, Medi Ambient i Habitatge, i Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona, per a l’edició de l’Anuari territorial de Catalunya 2010.
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• El 25 d’octubre de 2010, per mitjà de la Xarxa CRUSCAT, amb l’Observatori de la Llengua Catalana, per a l’elaboració

• El 10 de novembre de 2010, amb els legítims propietaris del Fons Ramon d’Alòs-Moner i de Dou, per a la seva donació a
l’IEC.
• L’11 de novembre de 2010, amb la Fundació Universitària Balmes - Universitat de Vic, un conveni de coedició de la  .
VIII Jornada de la SCATERM (Aspectes de terminologia, neologia i traducció).
• El 14 de novembre de 2010, amb la Xarxa Vives d’Universitats, la Fundació Universitat Catalana d’Estiu i el
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, un acord de col·laboració per a
l’organització dels cursos d’estiu.
• El 16 de novembre de 2010, amb l’Institut Europeu de la Mediterrània, per a la celebració del seminari internacional
«Ciutats mediterrànies: civilització i desenvolupament».
• El 22 de novembre de 2010, amb la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana, per a l’organització de la  .
III Jornada sobre el Mercat Cultural Català.
• El 24 de novembre de 2010, amb el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya .
i la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la col·laboració en el projecte «Serveis d’Arxius de Ciència».
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• El 26 de novembre de 2010, amb la Universitat de Girona, per a l’edició de l’obra Catàleg dels manuscrits de les obres de
Francesc Eiximenis conservats en biblioteques públiques. Volum I.
• El 29 de novembre de 2010, amb l’Abadia de Montserrat, una addenda al conveni de col·laboració de 31 de gener de 2005
per a la cessió de les fitxes del Refranyer Aguiló.
• El 30 de novembre de 2010, amb el diari Ara, per a la distribució del calendari de l’Any Internacional de la Química 2011.
• El 9 de desembre de 2010, amb l’Ajuntament de Girona, per a l’edició del llibre Catàleg dels manuscrits de les obres de
Francesc Eiximenis conservats en biblioteques públiques. Volum I.
• El 13 de desembre de 2010, amb la Societat Andorrana de Ciències, per a la publicació del llibre Recull de conferències
2009: 200 anys del naixement de Darwin i 150 anys de l’‘Origen de les espècies’ / 4ts debats de recerca. La llengua
catalana i Andorra.
• El 17 de desembre de 2010, amb la Universitat Pompeu Fabra, per al suport a les activitats de l’Observatori de Neologia.
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• El 17 de desembre de 2010, amb la Universitat Pompeu Fabra, per al projecte «Neoxoc: desenvolupament d’una xarxa
d’observatoris de neologia de les varietats geolectals del català».
• El 21 de desembre de 2010, amb el Departament d’Educació i l’Institut d’Estudis Catalans, per al desenvolupament
d’accions de suport a la innovació i la recerca educativa de la filosofia a l’ensenyament secundari.
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• El 21 de desembre de 2010, amb l’Institut Ramon Llull, per a la traducció a l’anglès dels números 1 i 2 de la Revista
d’Història de la Filosofia Catalana.
• El 28 de gener de 2011, amb la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, per a la
coedició de la revista NOUBIAIX.
• L’1 de febrer de 2011, amb la Fundació Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa, per a la celebració de les proves Cangur.
• El 10 de febrer de 2011, amb l’Institut Ramon Llull, per a la difusió de publicacions i de la programació d’actes de l’IEC.
• El 28 de febrer de 2011, amb la Fundació Privada Audiències de la Comunicació i la Cultura, per a la cessió de dades
relatives a l’ús de la llengua catalana.
• El 14 de març de 2011, amb l’Obra Social de Catalunya Caixa, per a establir les condicions del patrocini de la tretzena
edició del Premi Catalunya d’Economia.
• El 21 de març de 2011, amb l’Institut Geològic de Catalunya, una addenda al conveni de 30 de juliol de 2009 per a la
publicació de la monografia tècnica Els sòls de Catalunya: Conca Dellà (Pallars Jussà).
• El 24 de març de 2011, amb Publicacions de la Universitat de València, per a la coedició de la traducció al català de l’obra
Defending Science Within Reason.
• El 31 de març de 2011, amb l’Agència Estatal del Consell Superior d’Investigacions Científiques i la Universitat de
Barcelona, per a l’elaboració del projecte «Elaboración y edición de los materiales del Atlas Lingüístico de la Península
Ibérica (ALPI)».
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• El 6 d’abril de 2011, amb Lleonard Muntaner Editor, SL, per a la coedició del llibre Escrits berlinesos sobre religió, de
Hegel.
• El 24 de maig de 2011, amb la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, un conveni instrumental
de subvenció per a continuar el projecte d’elaboració de l’Atles lingüístic del domini català, durant els anys 2009 i 2010.
• El 14 de juny de 2011, amb l’Institut de Cultura de Barcelona, per a la coedició del llibre Biodiversitat invisible.
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• El 29 de juny de 2011, amb la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, un conveni marc de col·laboració.
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5.  Fons d’art
Durant el curs s’ha incorporat al fons d’art de l’IEC l’obra següent:
• Camins del saber, de Xavier Jansana (Barcelona, 1954)
Elaborada amb motiu del centenari de les seccions de Ciències de l’IEC, l’obra consisteix en cinc barres negres, de basalt de
Castellfollit de la Roca, que simbolitzen les cinc seccions de l’IEC. La base de l’escultura és un bloc massís de pedra
sedimentària, de calcarenita blanca procedent de Menorca, que representa una sòlida base del coneixement.
Segons l’autor, el basalt «recupera la vida i segueix el camí de la recerca i el saber i la cultura» i «el moviment de l’escultura
fa ressò del dinamisme de l’Institut d’Estudis Catalans». Així mateix, l’espai que es crea entre les branques representa una
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al·legoria de les quatre barres presents en el logotip de l’Institut.
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III. Recerca

1.  Selecció de programes de recerca*
Programes de la Secció Històrico-Arqueològica
• Base de dades de monuments commemoratius
Director: Albert Balcells i González
 atalunya Carolíngia
• C
Directors: Josep M. Salrach i Marès i Gaspar Feliu i Montfort
 orpus dels Trobadors (programa de la Unió Acadèmica Internacional participat per l’IEC)
• C
Directors: Vicenç Beltran i Pepió i Tomàs Martínez Romero
 orpus documental de les relacions internacionals de Catalunya i de la Corona d’Aragó
• C
Directora: Maria Teresa Ferrer i Mallol

 orpus Vitrearum (amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya)
• C
Directors: Xavier Barral i Altet i Antoni Vila Delclòs. Supervisors: Francesc Fontbona i de Vallescar i Joaquim Garriga i
Riera
 dició crítica de les obres completes de Manuel Milà i Fontanals
• E
Director: Manuel Jorba i Jorba
• Epigrafia del conventus Tarraconsensis nord. La presència del poder imperial en el conventus Tarraconsensis
i en la zona sud de la província Gallia Narbonensis
Director: Marc Mayer i Olivé
• Escassetats, caresties, fams i mortaldats a Catalunya a l’edat mitjana. Estudi i corpus documental
Director: Antoni Riera i Melis
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 orpus textual de la Catalunya del Nord: Catàleg d’Impresos Rossellonesos (CIR)
• C
Directora: Eulàlia Duran i Grau

• Forma Orbis Romani - Forma Conventus Tarraconensis (programa de la Unió Acadèmica Internacional participat
per l’IEC)
Director: Josep Guitart i Duran
• Índex de la Crònica de Ramon Muntaner
Director: Josep Massot i Muntaner
• La justícia a la Catalunya medieval
Directors: Josep M. Salrach i Marès i Tomàs de Montagut Estragués
• Llibres de matrícula de les insaculacions (llibres de l’ànima) de la ciutat de Barcelona (1498-1713)
Directora: Eva Serra i Puig
• Materials prehistòrics de Serinyà
Director: Narcís Soler i Masferrer

*
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• Obra inèdita de Puig i Cadafalch
Director: Josep Guitart i Duran
• Recerca arqueològica de la ciutat romana de Iesso (Guissona). Recerca arqueològica (amb la col·laboració del
Patronat d’Arqueologia de Guissona)
Director: Josep Guitart i Duran
• Repertori de manuscrits catalans 1474-1714
Directora: Eulàlia Duran i Grau
Programes de la Secció de Ciències Biològiques
• Biodiversitat dels fongs i líquens dels Països Catalans
Director: Xavier Llimona i Pagès
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• Corpus ictionímic del català. 3a fase
Director: Jordi Lleonart i Aliberas
• Els instruments científics dels Països Catalans. Un catàleg col·lectiu del patrimoni científic català
Director: José Ramon Bartomeu i Sánchez. Ponent: Mercè Durfort i Coll
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• Estudi dels continguts d’amines biògenes com a indicadors de la qualitat higiènica dels formatges i embotits
crus i adobats llestos per al consum de venda a Catalunya
Directora: Mariluz Latorre. Ponent: Abel Mariné i Font
• Estudi de les Saxifraga del Montseny i dels Pirineus. Fase 2.
Director: Josep Vigo i Bonada
• Flora i cartografia de briòfits
Directores: Montserrat Brugués i Domènech i Rosa M. Cros i Matas. Ponent: Josep Vigo i Bonada
• Flora i cartografia de les plantes, els fongs i la vegetació
Director: Josep Vigo i Bonada
• Galeria de científics catalans
Directora: Mercè Durfort i Coll
• Impacte del grau de pertorbació en la biodiversitat dels boscos de Catalunya
Director: Jaume Terradas i Serra
• Un atles genètic i lingüístic dels cognoms catalans
Director: Jaume Bertranpetit i Busquets
• Un «punt calent» en els líquens mediterranis: la costa de la mar d’Avall, al Parc Natural del Cap de Creus
Director: Xavier Llimona i Pagès
• Un segle de biociències en català: els congresos de metges i biòlegs de llengua catalana (1913-2004). Publicació
digital i estudis històrics i temàtics
Director: Antoni Roca i Rosell. Ponent: Francesc Asensi i Botet
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Programes de la Secció de Ciències i Tecnologia
• Cartografia dels sòls de Catalunya a escala 1:250.000 (amb col·laboració de l’Institut Geològic de Catalunya)
Director: Jaume Porta i Casanellas
• Diccionari de ciència i tecnologia
Director: Salvador Alegret i Sanromà
• Disseny d’una xeremia barítona (baríton) com a complement de la tenora i el tible
Director: Joaquim Agulló i Batlle
• Llibre blanc de la recerca matemàtica a Catalunya
Director: Manuel Castellet i Solanas
• LLISCAT. Base de dades d’esllavissades de Catalunya i Andorra
Director: Jordi Corominas i Dulcet

• Observació i monitorització de paràmetres físics a escala regional amb nous sensors radar de banda ampla
multiplataforma
Director: Lluís Jofre i Roca
• Protecció dels sòls de Catalunya, les Illes Balears, Principat d’Andorra (amb la col·laboració del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, DARP)
Director: Jaume Porta i Casanellas
• Servei d’Arxius de Ciència: consolidació i expansió (amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona
i l’Arxiu General)
Directors: David Jou i Mirabent i Xavier Roqué i Rodríguez
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• Matemàtiques a l’abast: de l’alemany al català (II)
Directora: Pilar Bayer i Isant

Programes de la Secció Filològica
Projectes normatius
Són aquells que tenen com a objectiu l’establiment de la normativa explícita o de propostes normatives que responen a
encàrrecs oficials. Són competència exclusiva de l’IEC, que delega en la Secció Filològica.
• Gramàtica de la llengua catalana: sintaxi
Directors: Gemma Rigau i Oliver (presidenta de la Comissió de Gramàtica) i Manuel Pérez Saldanya (director de l’Oficina
de Gramàtica)
• Nomenclàtor oficial de la toponímia major de Catalunya (manteniment i actualització) (programa promogut per la
Comissió de Toponímia de Catalunya)
Director: Josep Moran i Ocerinjauregui
• Nou diccionari de la llengua catalana
Director: Joaquim Rafel i Fontanals
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• Projecte de recerca i codificació de la llengua de signes catalana (LSC)
Director: Josep Quer i Villanueva
• Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana: sintaxi i lèxic
Directors: Antoni M. Badia i Margarit, Vicent Pitarch i Almela (fascicle de sintaxi) i Joan Veny i Clar (fascicle de lèxic)
• Segona edició del Diccionari de la llengua catalana (manteniment i actualització)
Director: Joaquim Rafel i Fontanals
Projectes de recerca
Són aquells l’objectiu dels quals és constituir o dotar la comunitat científica d’una infraestructura de recerca o d’una obra de
caràcter fonamental.
• Atles Lingüístic del Domini Català
Directors: Joan Veny i Clar i Lídia Pons i Griera
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• Constitució d’un corpus textual per a una gramàtica del català antic
Director: Josep Martines i Peres
• Diccionari del català contemporani - Diccionari descriptiu de la llengua catalana
Director: Joaquim Rafel i Fontanals
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• Diccionari temàtic dels italianismes en la llengua catalana
Director: Joan Martí i Castell. Investigador principal: Yorick Gómez Gane
• Estudis Romànics
Director: Antoni M. Badia i Margarit. Director adjunt: Joan Veny i Clar
• Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (ab anno dccc usque ad annum mcxxxi) (amb la col·laboració del Consell
Superior d’Investigacions Científiques) (programa de la Unió Acadèmica Internacional participat per l’IEC)
Director: Pere Quetglas i Nicolau. Ponent: Joan A. Argenter i Giralt
• L’espai segons el veien i el pensaven els grecs (projecte de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics)
Directora: Montserrat Jufresa i Muñoz. Ponent: Mariàngela Vilallonga Vives
• Llengua i territori a Ponent i l’alt Pirineu (II). El patrimoni etnicolingüístic al Pirineu i al Prepirineu
occidentals i al nord de la Franja
Director: Ramon Sistac i Vicén
• NEOXOC: desenvolupament d’una xarxa d’observatoris de neologia de les varietats geolectals del català
(en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra)
Directora: M. Teresa Cabré i Castellví
• Obra completa de Santiago Rusiñol. Recopilació, edició, estudi i publicació (projecte de la Societat Catalana de
Llengua i Literatura)
Ponent: Jaume Cabré i Fabré. Investigadora principal: Vinyet Panyella i Balcells
• Obres completes de Pompeu Fabra
Directors: Joan Solà i Cortassa (†) i Jordi Mir i Parache
• Observatori de Neologia (en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra)
Directora: M. Teresa Cabré i Castellví
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• Publicació de l’obra gramatical d’Antoni Febrer i Cardona (en col·laboració amb l’Institut Menorquí d’Estudis)
Director: Jordi Carbonell i de Ballester
• La revernacularització del català a la ciutat de València
Director: Brauli Montoya i Abat
• Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain
Director: Germà Colón Domènech
Programes de la Secció de Filosofia i Ciències Socials
• Cartografia catalana de l’edat moderna: evolució, cartometria, art
Director: Vicenç M. Rosselló i Verger
• Cartografia catalana dels segles xvi i xvii
Director: Vicenç M. Rosselló i Verger

• Competència lingüística i rendiment acadèmic en aules amb diversitat lingüística i cultural
Director: Joaquim Arnau i Querol
• Estructures d’implicació educativa de les famílies immigrades i efectes en la motivació i autoregulació
de l’estudi com a claus de l’èxit escolar
Directora: Carlota Solé i Puig
• Evolució dels paisatges mediterranis de ribera
Director: Josep M. Panareda Clopés
• L’exili del magisteri a Catalunya a causa de la Guerra Civil
Director: Salomó Marquès i Sureda. Ponent: Josep González-Agàpito i Granell
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• Catàleg històric general de la premsa en català (I): l’eclosió de les publicacions (1810-1898)
Director: Jaume Guillamet i Lloveras. Ponent: Josep M. Casasús i Guri

• La formació i organització geohistòrica del territori català
Director: Joan Vilà-Valentí
• El periodisme científic als Països Catalans: mapa de situació i perspectives de futur
Director: Josep M. Casasús i Guri
• Presència, producció científica i estatus de les dones de l’acadèmia: la geografia a les universitats públiques
dels Països Catalans
Directora: M. Dolors Garcia Ramon
• Recerca i catalogació del patrimoni historicoeducatiu de Catalunya
Director: Josep González-Agàpito i Granell
• Tendències de la catalanitat (vies d’identificació)
Director: Josep M. Casasús i Guri
• Vint-i-cinc anys d’integració de Catalunya a la Unió Europea
Director: Carles A. Gasòliba i Böhm
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IV. Economia
1.  Resum d’ingressos de l’any 2010
8.000.000,00

Desglossament d’ingressos de l’any 2010

7.000.000,00
6.000.000,00

A) Explotació
Capítol 3.  Ingressos propis
Capítol 4.  Transferències corrents
Capítol 5.  Ingressos patrimonials

1.203.799,96
7.801.032,96
61.582,55

Total explotació

9.006.415,47

5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
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2.000.000,00
1.000.000,00

B) Operacions de capital
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Capítol 6.  Alienació d’inversions reals
Capítol 7.  Transferències de capital

690.364,00
1.023.677,12

Total operacions de capital

1.714.041,12

0,00

Capítol 3. Ingressos propis
Capítol 4. Transferències corrents

C) Operacions financeres

Capítol 5. Ingressos patrimonials

Capítol 8.  Variació d’actius financers
Capítol 9.  Variació de passius financers

2.720.249,57
0,00

Capítol 6. Alienació d’inversions reals

Total operacions financeres

2.720.249,57

Capítol 8. Variació d’actius financers

Capítol 7. Transferències de capital

Capítol 9. Variació de passius financers

Total general
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2.  Resum de despeses de l’any 2010
4.500.000,00

Desglossament de despeses de l’any 2010

4.000.000,00

A) Explotació

3.500.000,00

4 471 352,74
2.761.113,02
67.102,44
772.777,12

Total explotació

8.072.345,32

3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00

B) Operacions de capital

1.000.000,00

Capítol 6.  Inversions reals

1.855.933,27

Total operacions de capital

1.855.933,27

C) Operacions financeres
Capítol 9.  Variació de passius financers

738,783,33

Total operacions financeres

738.783,33

Total general

10.667.061,92

500.000,00
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0,00
Capítol 1. Remuneracions de personal
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Capítol 1.  Remuneracions de personal
Capítol 2.  Despeses de béns corrents i serveis
Capítol 3.  Despeses financeres
Capítol 4.  Transferències corrents

Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 6. Inversions reals
Capítol 9. Variació de passius financers
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3.  Dades comparatives
Gràfic comparatiu d’ingressos dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010

Total d’ingressos

2006

2007

2008

2009

2010

11.773.828,79

13.862.281,23

12.532.183,05

13.333.168,82

13.500.706,16

14.000.000,00
13.500.000,00
13.000.000,00
12.500.000,00
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12.000.000,00
11.500.000,00
11.000.000,00
10.500.000,00
2006
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2007

2008

2009

2010

Gràfic comparatiu de despeses dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010

Total de despeses

2006

2007

2008

2009

2010

8.953.691,88

12.587.530,48

11.365.321,77

10.612.919,25

10.667.061,92

14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
2006
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V. Publicacions

1.  Portal de revistes científiques
El portal de revistes científiques en línia de l’Institut d’Estudis Catalans ofereix un entorn comú d’accés a les revistes
científiques publicades per l’IEC (http://publicacions.iec.cat).
Les societats filials de l’IEC són les principals generadores de les revistes científiques, les quals s’han classificat temàticament
d’acord amb la secció a què està adscrita cada societat.
El fons de revistes està format per 54 publicacions periòdiques, de les quals s’han publicat 1.127 números. Es poden
consultar tots els sumaris dels números publicats fins ara i els continguts de 13.912 articles en format PDF, equivalents a
174.540 pàgines.*

Actes del Primer Congrés Català de Filosofia (Barcelona, 2007). Barcelona: Societat Catalana de Filosofia, 2011. 183 p. 
ISBN 978-84-9965-040-1.
Anuari territorial de Catalunya 2008: Transformacions, projectes, conflictes. Barcelona: Societat Catalana d’Ordenació del
Territori, 2010. 352 p. ISBN 978-84-9965-011-1.
Anuari territorial de Catalunya 2009: Transformacions, projectes, conflictes. Barcelona: Societat Catalana d’Ordenació
del Territori, 2010. 378 p. ISBN 978-84-9965-012-8.
Aspectes de terminologia, neologia i traducció. Jornada de la SCATERM (Vic, 2010). Barcelona: Societat Catalana de
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2.  Monografies

Terminologia en coedició amb la Universitat de Vic, 2010. 166 p. ISBN 978-84-9965-022-7.
Balcells, Albert. Els Estudis Universitaris Catalans (1903-1985): Per una Universitat Catalana. Barcelona: Secció
Històrico-Arqueològica, 2011. 217 p. (Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica; 12) ISBN 978-84-9965-041-8.
Bohr, Niels. L’estructura i la filosofia dels àtoms. Barcelona: coedició amb Eumo, 2011. 177 p. (Clàssics de la Ciència; 10)
ISBN 978-84-9965-030-2. 
Català Gorgues, Jesús I.; Navarro Brotons, Víctor (dir.). Darwin: El seu temps, la seua obra, la seua influència. València:
coedició amb la Universitat de València, Càtedra de Divulgació, 2010. 228 p. ISBN 978-84-370-7857-1.
Cangur 2011 i altres activitats de la SCM. Barcelona: Societat Catalana de Matemàtiques, 2011. 207 p. DL B. 21013-2011.
Coll Casadó, Josep M.; Amigó Anglès, Ramon. Onomàstica del terme municipal de Pratdip. Barcelona, 2010. 348 p. 
(Treballs de l’Oficina d’Onomàstica; 18) ISBN 978-84-9965-014-2.
Duran, Xavier. Lluís Santaló. Barcelona: Societat Catalana de Matemàtiques, 2011. 176 p. DL B. 19679-2011. [Edició de la
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació]
*

01-60 SM 10-11.indd 49

Dades actualitzades el 31 d’agost de 2011.

22/09/11 17:56

Durfort i Coll, Mercè. Vocabulari de biologia de la reproducció. Català-castellà-anglès. Barcelona, 2011. 62 p. ISBN 97884-9965-051-7.
Font i Castell, Xavier; Vigo i Bonada, Josep (comp.). Atlas corològic de la flora vascular dels Països Catalans: Mapes
3879-4113. Barcelona, 2010. (ORCA: Atlas Corològic; 16) ISBN 978-84-7283-625-9 (obra completa); ISBN 978-849965-029-6 (vol. 16).
4th International Conference of the European Society for the History of Science. Barcelona, 18-20 November 2010. Book of
abstracts. Barcelona: Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, 2010. 201 p. ISBN 978-84-9965-024-1.
Foz i Sala, Màrius; González i Sastre, Francesc (cur.). Malalties emergents. Barcelona, 2010. 235 p. (Publicacions de la
Presidència; 32) ISBN 978-84-9965-023-4.
Frankland, Edward. Sobre una nova sèrie de compostos orgànics que contenen metalls. Traducció, introducció i comentaris
de Joaquim Sales. Barcelona: Societat Catalana de Química, 2010. 113 p. (Clàssics de la Química; 5) ISBN 978-84-
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9965-019-7.
Germain i Otzet, Josep (cur.). Els sistemes naturals de les planes de Son i la mata de València. Barcelona: Institució Catalana
d’Història Natural, 2010. 806 p. (Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural; 16) ISBN 978-84-9965-008-1.
Guixé i Coromines, David. Els mamífers carnívors d’Andorra: Tècniques d’estudi, distribució, conservació, abundància i
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requeriments ambientals de la comunitat de carnívors als Pirineus. Barcelona: Institució Catalana d’Història Natural en
coedició amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), 2010. 267 p. (Treballs de la Institució Catalana
d’Història Natural; 17) ISBN 978-84-9965-036-4 (IEC); ISBN 978-84-693-9066-5 (CTFC).
Haack, Susan. Defensar la ciència dintre de la raó: Entre el cientisme i el cinisme. Traducció de Neus Andreu. València:
coedició amb Publicacions de la Universitat de València, 2011. 485 p. (Pensament Científic; 2) ISBN 978-84-9965-0463 (IEC); ISBN 978-84-370-8056-7 (Universitat de València). [Amb un pròleg de l’autora]
Hegel, G. W. F. Escrits berlinesos sobre religió. Edició, traducció i notes de Gabriel Amengual i Coll. València: coedició amb
Lleonard Muntaner, ed., 2011. 306 p. (Trafalempa; 14) ISBN 978-84-9965-048-7 (IEC); ISBN 978-84-15076-43-8
(Lleonard Muntaner).
Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana. 2a ed. Barcelona: coedició amb Edicions 62, 2011. 1.762 p.
ISBN 978-84-297-6842-8 (Edicions 62); ISBN 978-84-412-2051-5 (Enciclopèdia Catalana). [Edició en rústica]
— Directori dels membres 1907-2007. Barcelona, 2011. 522 p. ISBN 84-7283-643-6.
— Premis Sant Jordi 2012: LXXXI Cartell de premis i de borses d’estudi. Barcelona, 2011. 40 p.
— Síntesi memòria 2009-2010. Barcelona, 2009. 50 p.
Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica. Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a
Andorra: (2 i 3 de juny de 1995). 2a reimpr. Barcelona: coedició amb l’Institut d’Estudis Andorrans, 2010. 101 p. 
ISBN 84-7283-324-0.
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Institut d’Estudis catalans. Secció Filològica. Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Girona: (25 i
26 de maig de 2001). Ed. a cura de Josep Moran Ocerinjauregui. 1a reimpr. Barcelona, 2010. 123 p. ISBN 84-7283-651-7.
— Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a la Delegació de l’Institut a Alacant, el Carxe (la Torre del
Rico, Jumella), Novelda i Guardamar: (16 i 17 d’octubre de 2009). Ed. a cura de Brauli Montoya Abat. Barcelona: coedició
amb l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Ajuntament de Guadamar, Ajuntament de Jumella i Ajuntament
de Novelda, 2011. 104 p. ISBN 978-84-9965-044-9. [Fotografies de Josep Moran, Pilar Pérez i Sigrid Schmidt]
— Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Perpinyà: (20 i 21 de maig de 1994).  Barcelona:
coedició amb la Universitat de Perpinyà, 2010. 133 p. ISBN 84-7283-289-9.
— Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Tarragona: (12 i 13 de juny de 2009). Ed. a cura de
Miquel Àngel Pradilla Cardona. Barcelona: coedició amb la Universitat Rovira i Virgili, Diputació de Tarragona i
Ajuntament de Tarragona, 2011. 91 p. ISBN 978-84-9965-037-1.
Francesc Vallverdú Canes. 1a reimpr., 2010. 177 p. ISBN 978-84-7283-763-8.
Jofre i Torroella, Joan. Malalties infeccioses transmeses per l’aigua: passat, present i futur. Barcelona, 2010. 46 p. 
ISBN 978-84-9965-016-6. [Discurs llegit en la sessió inaugural del curs 2010-2011]
Kepler, Johannes. Paralipòmens a Vitel·lió. Els orígens de l’òptica moderna. Barcelona: coedició amb Eumo, 2010. 265 p. 
(Clàssics de la Ciència; 9) ISBN 978-84-9965-031-9.
Llebot, Josep Enric. Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Barcelona: coedició amb el Consell Assessor
per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, 2010. 1.152 p. ISBN 978-84-9965-027-2 (IEC);
ISBN 978-84-393-8615-5 (Generalitat de Catalunya).
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— Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Vic: (17 i 18 d’octubre de 2003). Ed. a cura de

Martí i Castell, Joan; Mestres i Serra, Josep M. Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives
lingüístiques, socials i polítiques: (Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2008). Barcelona, 2010. 288 p. (Miscel·lània; 14)
ISBN 978-84-92583-99-7. [Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch]
Martí i Solà, Carles. Un xic exòtic i desorientat: Semblança de Joan Maragall l’últim any de la seva vida. 1a reimpr. 
Barcelona, 2011. 30 p. (Semblances Biogràfiques; 38) ISBN 84-7283-793-5. [Conferència pronunciada davant el Ple per
Carles Miralles i Solà el dia 13 de desembre de 2004]
Mas i Solench, Josep M. Diccionari jurídic català [recurs electrònic]. Societat Catalana d’Estudis Jurídics, 2011.
Miralles, Eulàlia. Sobre Jeroni Pujades. Barcelona, 2010. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 84) ISBN 97884-92583-91-1.
Monserrat Molas, Josep; Roviró Alemany, Ignasi (cur.) La bellesa. Barcelona: Societat Catalana de Filosofia, 2009. 289 p. 
(Col·loquis de Vic; 14) ISBN 978-84-9965-015-9. [Edició promoguda per la Societat Catalana de Filosofia, la
Universitat de Barcelona, l’Institut de Dret i Tecnologia (IDT-UAB) i l’Ajuntament de Vic]
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Montoya Abat, Brauli (cur.); Vila i Moreno, Xavier; Gomàriz i Auró, Eva (ed.). La revernacularització del valencià a la
ciutat d’Alacant: Actes de la jornada d’estudi i debat «Llengua, educació i revernacularització: el valencià a la ciutat
d’Alacant» (Alacant, 9 i 10 de març de 2007). Barcelona, 2010. 94 p. (Xarxa CRUSCAT; 6) ISBN 978-84-9965-001-2.
Morange, Michel. Els secrets del que és viu: Contra el pensament únic de la biologia. 1a ed. en català. València: coedició
amb Publicacions de la Universitat de València, 2010. 211 p. (Pensament Científic; 1) ISBN 978-84-9965-034-0 (IEC);
ISBN 978-84-370-7519-8 (Universitat de València).
Oliver, Xavier; Viñas, Xavier. Plantes de la Garrotxa = Plantas de la Garrotxa = Plantes de la Garrotxa = Flowers of La
Garrotxa. Traducció al francès de Jacqueline Donovan. Traducció a l’anglès de Mike Lockwood. Olot: Institució
Catalana d’Història Natural. Delegació de la Garrotxa, 2010. 119 p. ISBN 978-84-613-9986-4.
Palahí Grimal, Lluís. Felix Turissa: La vil·la romana dels Ametllers i el seu fundus (Tossa de Mar, la Selva). Tarragona:
coedició amb el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Tossa
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de Mar i Institut Català d’Arqueolologia Clàssica, 2010. 355 p. (Documenta; 12) ISBN 978-84-936809-9-2.
Peytaví Deixona, Joan. Antroponímia, poblament i immigració a la Catalunya moderna: L’exemple dels comtats de
Rosselló i Cerdanya (segles xvi-xviii). Barcelona, 2010. 892 p. (Treballs de l’Oficina d’Onomàstica; 20) ISBN 978-849965-002-9.
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Pla i Carrera, Josep. Una aproximació [εỉσαγωγή] a la filosofia de la matemàtica grega des d’un punt de vista matemàtic:
De Tales de Milet als elements d’Euclides. Barcelona: Societat Catalana de Filosofia en coedició amb Barcelonesa
d’Edicions, 2010. 204 p. ISBN 978-84-9965-018-0 (IEC); ISBN 978-84-86887-79-7.
Porta Casanellas, Jaume; Poch Claret, Rosa M. Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl [recurs electrònic]. Secció de
Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans: Secció de Ciències i Tecnologia de la Fundació puntCAT en coedició
amb la Fundació puntCAT, 2010.
Prevosti, Marta; Guitart i Duran, Josep (dir. cient.). Ager Tarraconensis. Vol. 1: Aspectes històrics i marc natural. 
Tarragona: coedició amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 2010. 207 p. (Documenta; 16) ISBN 978-84-937734-41 (vol. 1); ISBN 978-84-937734-3-4 (obra completa).
— Ager Tarraconensis. Vol. 2: El poblament. Tarragona: coedició amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 2010. 590 p. 
(Documenta; 16) ISBN 978-84-937734-5-8 (vol. 2); ISBN 978-84-937734-3-4 (obra completa).
— Ager Tarraconensis. Vol. 3: Les inscripcions romanes (IRAT). Tarragona: coedició amb l’Institut Català d’Arqueologia
Clàssica, 2010. 230 p. (Documenta; 16) ISBN 978-84-937734-6-5 (vol. 3); ISBN 978-84-937734-3-4 (obra completa).
Quadern de precaucions i bona pràctica fotogràfica a la natura. Barcelona: Institució Catalana d’Història Natural en
coedició amb la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura, 2010. 102 p. ISBN 978-84-9965-026-5.
Ribes Amorós, M. Salomé. L’obra lingüística d’Alfons Par. Ed. a cura de Germà Colón Domènech. Barcelona, 2011. 497 p. 
(Biblioteca Filològica; 66) ISBN 978-84-9965-049-4.
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Rubió i Lluch, Antoni. Epistolari grec. Vol. 3: Anys 1901-1915. Ed. a cura de Josep Massot i Muntaner. Barcelona, 2011. 
561 p. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 87) ISBN 978-84-7283-992-2 (obra completa); ISBN 978-849965-038-8 (vol. 3). [Correspondència recollida i anotada per Eusebi Ayensa i Prat]
Selfa Sastre, Moisés. Onomàstica de la Bisbal d’Empordà. Ed. a cura de Ramon Amigó i Anglès. Barcelona, 2010. 177 p. 
(Treballs de l’Oficina d’Onomàstica; 19) ISBN 978-84-9965-017-3.
Serra Zamora, Anna; Mestres i Serra, Josep M. Les proves d’accés a la universitat (PAU): Criteris de redacció, maquetació
i correcció del text de les proves. Barcelona, 2011. 109 p. ISBN 978-84-9965-033-3.
Serrano Daura, Josep. Josep M. Puig Salellas: en homenatge. Barcelona: Societat Catalana d’Estudis Jurídics, 2011. 283 p. 
(Miscel·lània; 1) ISBN 978-84-9965-052-4.
Simon i Tarrés, Antoni (cur.). El Tractat dels Pirineus de 1659. Traducció de Mercè Comas. Barcelona, 2011. 72 p. 
ISBN 978-84-9965-050-0. 
Biogràfiques; 43) ISBN 84-7283-861-7. [Conferència pronunciada davant del Ple per Joan Solà i Cortassa el dia 12 de
desembre de 2005]
Soldevila, Ferran. Les quatre grans Cròniques. Vol. 3: Crònica de Ramon Muntaner. Ed. a cura de Josep Massot i Muntaner. 
Barcelona, 2011. 507 p. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 86) ISBN 978-84-7283-917-7 (obra completa);
ISBN 978-84-9965-035-7 (vol. 3). [Revisió filològica de Jordi Bruguera; revisió històrica de Maria Teresa Ferrer i Mallol]
Subirats, Marina (coord.). Societat catalana 2010. Barcelona: Associació Catalana de Sociologia, 2010. 223 p. ISBN 97884-9965-025-8.
Topos-Chôra: L’espai a Grècia I: perspectives interdisciplinàries. Ed. a cura de Jesús Carruesco. Tarragona: Societat
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Solà i Cortassa, Joan. Pompeu Fabra i Poch, semblança biogràfica. 1a reimpr. Barcelona, 2011. 26 p. (Semblances

Catalana d’Estudis Clàssics en coedició amb l’Institut Català d’Arqueologia, 2011. 127 p. (Documenta; 17) ISBN 97884-937734-8-9.
Troparium prosarium ecclesiae cathedralis vicensis. Barcelona: Societat Catalana d’Estudis Litúrgics, 2010. 205 p. 
(Biblioteca Litúrgica Catalana; 6) ISBN 978-84-9965-006-7. [Edició facsimilar monocroma amb introducció i índexs a
càrrec de Miquel S. Gros i Pujol]
V Congrés de la ICEA: 1907-2007, cent anys d’agricultura catalana: Castelldefels, 4, 5 i 6 de juliol de 2007
[recurs electrònic]. Barcelona: Institució Catalana d’Estudis Agraris, 2010. ISBN 978-84-9965-021-0.
Vallory, Eduard. L’escoltisme mundial: La discreta remor d’un bosc que creix. Barcelona: coedició amb Proa, 2010. 239 p. 
(La Mirada; 82) ISBN 978-84-9965-010-4 (IEC); ISBN 978-84-8256-947-5 (Proa).
Vallverdú i Aixalà, Francesc. Josep Carner i Puig-Oriol: Semblança biogràfica. 1a reimpr. Barcelona, 2011. 16 p. 
(Semblances Biogràfiques; 47) ISBN 978-84-7283-963-2. [Conferència pronunciada davant el Ple per Josep Vallverdú i
Aixalà el dia 18 de desembre de 2006]
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Veny, Joan; Massip, Àngels. Scripta menorquina. Barcelona, 2011. 521 p. (Biblioteca de Dialectologia i Sociolingüística; 15)
ISBN 978-84-9965-047-0.
Veny, Joan; Pons i Griera, Lídia. Atles lingüístic del domini català [document cartogràfic]. Vol. 5: 10. Indústries
relacionades amb l’agricultura; 11. Els vegetals. Barcelona, 2010. 432 p. ISBN 978-84-9965-043-2 (vol. 5); ISBN 97884-7283-720-1 (obra completa).
Vila i Moreno, F. Xavier (ed.). L´avaluació de les habilitats d´expressió oral en català: tendències i evolució. Barcelona,
2011. 70 p. (Xarxa Cruscat; 7) ISBN 978-84-9965-054-8.
Vilà-Valentí, Joan. El món rural a Catalunya. Barcelona: Societat Catalana de Geografia, 2010. 182 p. ISBN 978-849965-028-9. [Amb una presentació de Pau Vila]
Vilà-Valentí, Joan. (coord.). Recerca i país: la contribució de la filosofia i d´algunes ciències socials. Barcelona, 2010. 117 p. 
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(Sèrie Jornades Científiques; 21) ISBN 978-84-9965-013-5.

3.  Obres vinculades amb l’Institut d’Estudis Catalans
Bestiari: bestiari català. Introducció i adaptació de Xavier Bellés. València: Universitat de València, 2010. 94 p. 
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(Monografies Mètode; 4) ISBN 978-84-370-7971-4. [Il·lustracions de Moisés Mahiques] [Amb el suport de l’Institut
d’Estudis Catalans] [Amb la col·laboració de la Càtedra de Divulgació de la Ciència i del Servei de Política Lingüística .
de la Universitat de València]
116 icones turístiques de Catalunya. Barcelona: Ara Llibres, 2010. 479 p. [Amb la col·laboració de la Generalitat de
Catalunya i amb el suport de l’Institut d’Estudis Catalans, el Museu Nacional d’Art de Catalunya i el Foment de les Arts  .
i del Disseny]
Fabra, Pompeu. Obres completes de Pompeu Fabra. Vol. 7: Converses filològiques. Ed. a cura de Manuel Pérez Saldanya,
Gemma Rigau, Joan Solà, Enric Gallén i Mila Segarra. Barcelona: Proa: Edicions 62; València: Edicions 3i4; Palma:
Moll, 2010. 1.000 p. ISBN 978-84-8256-037-3 (vol. 7); ISBN 978-84-8437-798-6 (obra completa). [Directors de
l’obra: Jordi Mir i Joan Solà]
Gray, Theodore. Els elements: Una exploració visual de tots els àtoms coneguts de l’univers. Barcelona: coedició amb
Publicacions de la Universitat de València i el Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2011.
240 p. ISBN 978-84-9965-020-3.
Mercè Rodoreda: Centenari: 1908-2008. Barcelona: Fundació Mercè Rodoreda en coedició amb la Institució de les Lletres
Catalanes, 2010. 107 p. ISBN 978-84-923-2119-3 (Fundació Mercè Rodoreda); ISBN 978-84-393-8486-1 (Institució
de les Lletres Catalanes).

01-60 SM 10-11.indd 54

22/09/11 17:56

Sáez, Llorenç; Aymerich, Pere; Blanché, Cèsar. Llibre vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de
Catalunya. Barcelona: Argània Editio, 2010. 811 p. ISBN 978-84-934400-4-6 (cart.). [Projecte de recerca finançat per
l’Institut d’Estudis Catalans] [Amb el suport de la Institució Catalana d’Història Natural i de l’Institut Botànic de
Barcelona i amb un ajut de Forestal Catalana]
2n Congrés d’Art i Paisatge Vitivinícola (2009: Lavern, Subirats) [recurs electrònic]. Patronat de Turisme de Subirats, 2010. 
3 discs òptics (DVD) + 1 llibret. ISBN 978-84-606-5050-8. [Amb la col·laboració de la Institució Catalana d’Estudis
Agraris]
Tipler, Paul A.; Mosca, Gene. Física per a la ciència i la tecnologia. Vol. 1: Mecànica, oscil·lacions i ones; termodinàmica. 
1a ed. en català, traducció de la 6a ed. Barcelona: Reverté, 2010. 692 p. (Projecte Scriptorium) ISBN 978-84-2914431-4 (obra completa); ISBN 978-84-291-4432-1 (vol. 1). [Amb la col·laboració de la Fundació Jaume Bofill,
Fundació Congrés de Cultura Catalana, Fundació Torrens-Ibern i de l’Obra Social de la Fundació La Caixa]  .

traducció de la 6a ed. Barcelona: Reverté, 2008. 692 p. (Projecte Scriptorium) ISBN 978-84-291-4431-4 (obra
completa); ISBN 978-84-291-4433-8 (vol. 2). [Amb la col·laboració de la Fundació Jaume Bofill, Fundació Congrés de
Cultura Catalana, Fundació Torrens-Ibern i de l’Obra Social de la Fundació La Caixa] [Amb el suport de l’Institut
d’Estudis Catalans i de la Generalitat de Catalunya]
Tudela i Penya, Montserrat; Izquierdo i Tugas, Pere (cur.). La nissaga catalana del món clàssic. Badalona: Auriga, 2011. 
551 p. ISBN 978-84-615-0992-8. [Amb la col·laboració de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i els Serveis
Territorials a Girona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya] [Amb el suport de l’Institut d’Estudis
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[Amb el suport de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Generalitat de Catalunya]
— Física per a la ciència i la tecnologia. Vol. 2: Electricitat i magnetisme, la llum, física moderna. 1a ed. en català,

Catalans, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya]
Una novel·la són paraules. Barcelona: Fundació Mercè Rodoreda en coedició amb la Institució de les Lletres Catalanes,
2010. 351 p. ISBN 978-84-938-2300-9 (Fundació Mercè Rodoreda); ISBN 978-84-393-8487-8 (Institució de les Lletres
Catalanes).
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4.  Publicacions periòdiques
ACS / Associació Catalana de Sociologia, núm. 105 (setembre 2010)
ACS / Associació Catalana de Sociologia, núm. 106 (novembre 2010)
ACS / Associació Catalana de Sociologia, núm. 107 (gener 2011)
ACS / Associació Catalana de Sociologia, núm. 108 (març 2011)
ACS / Associació Catalana de Sociologia, núm. 109 (maig 2011)
Acta Numismàtica, núm. 40 (2010)
Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica, vol. 3, núm. 1 (2010)
Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica, vol. 3, núm. 2 (2011)
Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, núm. 21 (2010)
SÍNTESI MEMÒRIA · CURS 2010-2011

Arxiu de Textos Catalans Antics, núm. 29 (2010)
Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, vol. 20 (2011)
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, vol. 25, núm. 2 (2010)
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, vol. 26, núm. 1 (2011)
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Catalan Historical Review, vol. 3 (2010)
Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi, núm. 27 (novembre 2010)
Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi, núm. 28 (maig 2011)
Contributions to Science, vol. 6, núm. 1 (2010)
Contributions to Science, vol. 6, núm. 2 (2011)
Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació, núm. 16 (juliol-desembre 2010)
Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació, núm. 17 (gener-juny 2011)
Educació Química, núm. 7 (2010)
Estudis Romànics, núm. 33 (2011)
Journal of Catalan Intellectual History, vol. 1, núm. 1 i 2 (2011)
Lambard: Estudis d’Art Medieval, núm. 21 (2010)
Notícies de la Institució: Circular de la Institució Catalana d’Història Natural, núm. 91 (setembre-octubre 2010)
Notícies de la Institució: Circular de la Institució Catalana d’Història Natural, núm. 92 (novembre-desembre 2010)
Notícies de la Institució: Circular de la Institució Catalana d’Història Natural, núm. 93 (gener-febrer 2011)
Notícies de la Institució: Circular de la Institució Catalana d’Història Natural, núm. 94 (març-abril 2011)
Notícies de la Institució: Circular de la Institució Catalana d’Història Natural, núm. 95 (maig-juny 2011)
Notícies de la Institució: Circular de la Institució Catalana d’Història Natural, núm. 96 (juliol-agost 2011)
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Omnis Cellula, núm. 25 (desembre 2010)
Recursos de Física [en línia], núm. 6 (tardor 2010)
Recursos de Física [en línia], núm. 7 (primavera 2011)
Revista Catalana de Dret Privat, núm. 11 (2011)
Revista Catalana de Sociologia [en línia], núm. 25 (juliol 2010)
Revista Catalana de Sociologia [en línia], núm. 26 (juliol 2011)
Revista de Dret Històric Català, núm. 9 (2009)
Revista de Física, vol. 4, núm. 7 (2n semestre 2009)
Revista de la Societat Catalana de Química, núm. 9 (2010)
SCM/Notícies, núm. 29 (setembre 2010)
SCM/Notícies, núm. 30 (febrer 2011)
TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments, núm. 12/2 (desembre 2010)
Terminàlia, núm. 2 (desembre 2010)
Terminàlia, núm. 3 (juny 2011)
Treballs de la Societat Catalana de Biologia, núm. 61 (2010)
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5.  Resum de títols editats (2004-2010)
Tipologia de les publicacions
Revistes
Opuscles 	
Monografies
Coedicions
Altres formats
Total de títols publicats
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

32
20
42
7
1

32
31
41
14
2

30
36
45
12
2

45
16
48
21
3

28
18
50
19
7

33
17
56
19
2

38
14
37
34
6

102

120

125

133

122

127

129
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TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments, núm. 12/1 (maig 2010)
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VI. I nformacions
generals

Institut d’Estudis Catalans

Carrer de M. Aurèlia Capmany, 14-16

http://www.iec.cat

Carrer del Carme, 47

08001 Barcelona

informacio@iec.cat

08001 Barcelona
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Telèfon centraleta 932 701 620
Telèfon porteria

932 701 650

Fax		

932 701 180

Plaça de Salvador Seguí, 13
08001 Barcelona

Facebook: www.facebook.com/
InstitutEstudisCatalans

Delegacions

Seu de Lleida

Delegació de València

Delegació de Perpinyà

Universitat de Lleida

Espai Ciència

Universitat de Perpinyà

Edifici Polivalent

Edifici Octubre Centre de Cultura

Casa dels Països Catalans

Carrer de Jaume II, 71

Contemporània

Camí de la Passió Vella

25001 Lleida

Carrer de Sant Ferran, 12

F-66860 Perpinyà Cedex

Telèfon i fax 973 703 366

46001 València

Telèfon i fax  33 468 669 837

lleida@iec.cat

perpinya@iec.cat
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Twitter: @iec

Seu de Palma
Seu d’Alacant

Can Oleo

Seu de Castelló de la Plana

Universitat d’Alacant

Carrer de l’Almudaina, 2

Centre Municipal de Cultura

Av. de Ramón y Cajal, 4

07001 Palma

Carrer d’Antoni Maura, 4

03001 Alacant

palma@iec.cat

12001 Castelló de la Plana

Telèfon 965 145 986  

Telèfon 964 227 209

Mòbil 630 692 007

castello@iec.cat

Fax 965 145 958
alacant@iec.cat
Telèfons

Presidència
Gabinet de la Presidència

932 701 622

Servei d’Informàtica

932 701 638

Secretaria General

932 701 622

Servei de Comunicació

932 701 652

Secretaria Científica

932 701 626

Servei de Coordinació Institucional

932 701 723

Servei de Correcció Lingüística

932 701 645

Servei de Documentació i Arxiu

932 701 639

Servei de Gestió Econòmica

932 701 632

Gerència
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Serveis

932 701 634
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Telèfons
932 701 724

Societat Catalana d’Estudis Jurídics

933 248 580

Servei de Recursos Humans i Serveis Generals 932 701 633

Societat Catalana d’Estudis Litúrgics

933 248 585

Servei de Suport a la Recerca

932 701 646

Societat Catalana d’Estudis Numismàtics 	

933 248 585

Servei Editorial

932 701 721

Societat Catalana d’Història de la Ciència .
i de la Tècnica

Seccions

933 248 581

Societat Catalana d’Ordenació del Territori

933 248 583

Secció Històrico-Arqueològica

932 701 628

Societat Catalana de Biologia

933 248 584

Secció de Ciències Biològiques

932 701 629

Societat Catalana de Comunicació

933 248 580

Secció de Ciències i Tecnologia

932 701 629

Societat Catalana de Filosofia

933 248 580

Secció Filològica

932 701 630

Societat Catalana de Física

933 248 583

Secció de Filosofia i Ciències Socials

932 701 631

Societat Catalana de Geografia

933 248 580

Societat Catalana de Llengua i Literatura

933 248 580

Societat Catalana de Matemàtiques

933 248 583

Oficines
Oficina d’Assessorament Històric

932 701 620

Societat Catalana de Musicologia

935 529 103

Oficina d’Assessorament Lingüístic

932 701 640

Societat Catalana de Pedagogia

935 529 103

Oficina d’Onomàstica

932 701 642

Societat Catalana de Química

935 529 106

Oficina de Gramàtica

932 701 649

Societat Catalana de Sociolingüística

935 529 105

Oficines Lexicogràfiques

932 701 641

Societat Catalana de Tecnologia

935 529 106

Societat Catalana de Terminologia

935 529 105

Societats filials
Amics de l’Art Romànic
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Servei de Recursos Digitals

Societat d’Història de l’Educació  .
935 529 105

dels Països de Llengua Catalana

933 248 580

Associació Catalana de Ciències  .
de l’Alimentació
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933 248 580

Centres i programes

Associació Catalana de Sociologia

933 248 580

Càtedra UNESCO

935 529 106

Institució Catalana d’Estudis Agraris

933 248 581

Centre Català de la Nutrició

932 701 629

Institució Catalana d’Història Natural

933 248 582

Diccionari del Català Contemporani

933 248 586

Societat Catalana d’Economia

935 529 105

Laboratori d’Estudis Geofísics Eduard Fontserè 935 538 430

Societat Catalana d’Estudis Clàssics

935 529 105

Societat Catalana d’Estudis Hebraics

935 529 103

Per a comunicar-vos amb la resta de centres i programes, us

Societat Catalana d’Estudis Històrics

935 529 103

heu d’adreçar a la centraleta.
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