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Presentació
Cada .any .l’Institut .d’Estudis .Catalans .ret .comptes .de .la .feina .feta . .La .divulgació, .la .imbricació .amb .la .societat .i .el .servei .al .país .van .compassats .amb .totes .i .cadascuna .

de .les .activitats .científiques .i .institucionals .que .l’Institut .porta .a .terme . .L’actual .conjuntura .econòmica .del .país .és .molt .adversa, .però .aquesta .corporació .continua .

treballant .de .valent .per .estar .a .l’alçada .del .que .se .n’espera . .Per .mitjà .d’aquesta .Síntesi memòria .2011-2012 .us .avancem .les .fites .principals .del .proppassat .curs .

El .curs .2011-2012 .—marcat .per .la .voluntat .d’impulsar .la .recerca, .les .trobades .científiques .i .les .conferències .internacionals .en .un .temps .de .dificultats .econòmiques— .

començà .amb .la .lliçó .inaugural .d’Alícia .Casals .i .Gelpí, .enginyera .industrial .i .membre .de .la .Secció .de .Ciències .i .Tecnologia, .intitulada .«Neurorobòtica, .el .repte .de .la .

robòtica .assistencial» . .El .president .de .la .Generalitat .de .Catalunya, .Artur .Mas, .presidí .l’acte .inaugural, .el .qual .comptà .amb .l’actuació .musical .de .Lídia .Pujol, .que .

interpretà .Les veus del català .

La .Secció .Filològica .de .l’Institut .d’Estudis .Catalans .ha .celebrat .l’Any .de .la .Paraula .Viva, .títol .sota .el .qual .ha .commemorat .el .seu .centenari . .Al .llarg .de .tot .un .any .s’han .

desplegat .un .seguit .d’activitats .amb .una .notable .participació .social . .El .Petit .Palau .de .la .Música .Catalana .acollí .l’acte .institucional .de .cloenda .i .el .lliurament .dels .premis .

Pompeu .Fabra .i .Robèrt .Lafont, .organitzat .per .la .Direcció .General .de .Política .Lingüística .i .l’IEC . .L’acte .festiu .de .cloenda, .però, .tingué .lloc .al .pati .de .la .Casa .de .

Convalescència . .Màrius .Serra .fou .l’encarregat .de .conduir .la .festa, .que .inclogué .les .actuacions .musicals .de .Miquel .Gil, .Franca .Masu .amb .Fausto .Beccalossi .i .els .glosadors .

Mateu .Xurí .i .Maribel .Servera . .

La .Societat .Catalana .de .Biologia .també .ha .fet .cent .anys, .una .efemèride .que .s’ha .celebrat .amb .el .congrés .«Global .questions .on .advanced .Biology» .per .analitzar .el .món .de .

la .biologia .des .d’un .enfocament .multidisciplinari .i .afavorir .el .diàleg .entre .biòlegs .de .diferents .disciplines .i .entre .científics .joves .i .científics .reconeguts .

Aquest .any .ha .continuat .l’activitat .musical, .amb .concerts .a .gairebé .tots .els .principals .actes .organitzats .per .la .Presidència .de .la .corporació . .Des .de .l’acte .inaugural .fins .a .

un .cicle .d’estiu .que .ha .tingut .lloc .—la .primera .part— .el .mes .de .juliol, .la .música .ha .acompanyat .el .dia .a .dia .de .la .casa, .tot .recuperant .la .tradició .musical .de .les .antigues .

acadèmies .europees .

En .complir-se .cinquanta .anys .de .La plaça del Diamant, .obra .de .projecció .internacional .de .Mercè .Rodoreda, .l’IEC .renovà .les .plantes .del .jardí .que .porta .el .nom .de .

l’escriptora .i .hi .organitzà .una .visita .guiada . .Durant .la .jornada .també .es .féu .una .lectura .pública .de .l’obra .i .s’inaugurà .l’exposició .«Rodoreda, .mirall .de .llengües . .La plaça 

del Diamant, .cinquanta .anys» .amb .la .participació .de .la .Fundació .Mercè .Rodoreda . .La .diada .de .Sant .Jordi, .com .ja .és .tradició, .l’IEC .obrí .les .portes .a .la .ciutadania .

L’Institut .d’Estudis .Catalans .lliurà .els .Premis .Sant .Jordi .2012 . .El .cartell .el .formaven .trenta-sis .premis .i .set .borses .d’estudi, .que .els .guardonats .tingueren .ocasió .de .rebre .

en .la .cerimònia .solemne . .En .nom .dels .premiats .intervingué .Marcel .Mauri, .Premi .IEC .de .Comunicació .Social .Joan .Givanel .i .Mas .

L’Institut .d’Estudis .Catalans .i .l’Institut .Europeu .de .la .Mediterrània .prepararen .un .seminari .internacional .sobre .la .funció .de .les .ciutats .en .el .desenvolupament .al .món .

mediterrani . .Aquest .seminari, .titulat .«Ciutats .mediterrànies, .civilització .i .desenvolupament», .se .celebrà .sota .els .auspicis .de .la .Unió .Acadèmica .Internacional .i .la .

participació .de .més .de .cinquanta .especialistes .d’arreu . .La .trobada .considerà .les .ciutats .com .a .nuclis .decisius .de .civilització .al .llarg .de .la .història, .tot .analitzant .durant .

tres .dies .el .seu .procés .de .canvi .des .de .l’antiguitat .fins .al .segle .xx .

Aquest .és .només .un .tast .del .que .s’ha .esdevingut .a .l’acadèmia .el .proppassat .curs . .L’Institut .ha .organitzat .tot .d’exposicions, .conferències, .col·loquis, .un .gran .nombre .

d’activitats .que .fóra .impossible .esmentar .ací .amb .detall . .A .la .corresponent .Memòria .en .trobareu .tota .la .informació .

Cal .potenciar .la .natura .avançada .i .íntimament .lligada .a .la .recerca .de .l’Institut . .La .seva .tradició .més .arrelada .és .la .de .la .modernitat .i .el .progrés . .La .tasca .que .l’Institut .té .

entre .mans .és .tan .important .com .necessària . .Acomplir-la .depèn .certament .d’ell, .però .també .del .fet .que .les .autoritats .i .institucions .del .nostre .país .sàpiguen .donar .

resposta .adient .a .les .necessitats .estructurals .i .científiques .de .l’acadèmia .de .les .ciències .i .les .humanitats .
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L’Institut .és .un .projecte .nacional . .Així .fou .des .dels .inicis .i .així .ho .ha .de .continuar .essent . .Un .país .com .el .nostre .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 .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 . .L’abast .ciutadà .i .cívic .de .les .seves .activitats .és .essencial .per .a .l’Institut .

L’acadèmia .nacional .és .sovint .consultada .pels .poders .públics .sobre .els .afers .més .diversos .que .afecten .el .nostre .país .i .dictamina, .en .tant .que .màxima .autoritat .

reconeguda .oficialment, .sobre .les .matèries .lingüístiques . .També .es .pronuncia .motu proprio quan .els .interessos .del .país .són .qüestionats .o .amenaçats . .Ha .estat .el .cas .de .la .

darrera .sentència .del .Tribunal .Constitucional .sobre .el .model .educatiu .català, .de .l’anunci .del .Govern .d’Aragó .de .derogar .la .Llei .de .llengües .i .de .les .mesures .legislatives .

anunciades .pel .Govern .de .les .Illes .Balears, .extraordinàriament .lesives .per .a .la .normalització .del .català .en .l’Administració .pública .d’aquell .territori, .als .quals .l’IEC .ha .

respost .amb .declaracions .pertinents .

Durant .el .curs .han .estat .nomenats .nous .membres .numeraris .Dolors .Bramon .i .Planas .(que .havia .estat .fins .ara .membre .corresponent) .i .Jordi .Casassas .i .Ymbert .(adscrits .a .

la .Secció .Històrico-Arqueològica), .i .Joan .Egea .i .Fernández .i .Carles .Viver .i .Pi .Sunyer .(adscrits .a .la .Secció .de .Filosofia .i .Ciències .Socials) .

Han .passat .a .ésser .emèrits .Manuel .Ardit .i .Lucas, .Gaspar .Feliu .i .Montfort, .Manuel .Jorba .i .Jorba, .Josep .Massot .i .Muntaner .i .Eva .Serra .i .Puig .(adscrits .a .la .Secció .

Històrico-Arqueològica), .i .Joan .Girbau .i .Badó .i .Joan .Antoni .Solans .i .Huguet .(adscrits .a .la .Secció .de .Ciències .i .Tecnologia) .

L’Institut .d’Estudis .Catalans .ha .hagut .de .lamentar .el .traspàs .del .membre .emèrit .Antoni .Prevosti .i .Pelegrín .(1 .de .setembre .de .2011, .adscrit .a .la .Secció .de .Ciències .

Biològiques), .del .membre .corresponent .Ramon .Amigó .i .Anglès .(16 .de .setembre .de .2011, .adscrit .a .la .Secció .Filològica) .i .del .membre .corresponent .Géza .Alföldy .(6 .de .

novembre .de .2011, .adscrit .a .la .Secció .Històrico-Arqueològica) .

Les .publicacions, .activitats, .cursos .acadèmics, .trobades .culturals, .premis .i .iniciatives .diverses .en .pro .de .la .ciència .i .la .cultura .van .endavant . .Agraeixo .a .tots .els .membres, .

treballadors .i .col·laboradors .de .l’Institut .la .dedicació .que .esmercen .per .fer .possible .que .aquesta .institució .continuï .fent .el .seu .camí .

Salvador Giner 

President .de .l’Institut .d’Estudis .Catalans

27 .de .setembre .de .2012
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I.  Organització 1 . . Consell .Permanent

President: . Salvador .Giner .de .San .Julián

Vicepresidents: .  .Joandomènec .Ros .i .Aragonès . .

Mariàngela .Vilallonga .i .Vives

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)

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

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

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

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

President: . Josep .González-Agàpito .i .Granell

Vicepresident: . Josep .M . .Casasús .i .Guri

Secretari: . Josep .M . .Panareda .Clopés

Tresorera: . Àngels .Pascual .de .Sans
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3 . . Els .membres

Seccions Nombre de membres

 Numeraris Emèrits Corresponents

Secció .Històrico-Arqueològica .  . 22 . 16 . 21
Secció .de .Ciències .Biològiques .  . 25 . 10 . 10
Secció .de .Ciències .i .Tecnologia .  . 25 . 11 .  . 8
Secció .Filològica .  . 26 . 11 . 24
Secció .de .Filosofia .i .Ciències .Socials .  . 27 . 20 .  . 4

Total . 125 . 68 . 67

Durant .el .curs .han .estat .nomenats .nous .membres .numeraris .Dolors .Bramon .i .Planas .(que .havia .estat .fins .ara .membre .

corresponent) .i .Jordi .Casassas .i .Ymbert .(adscrits .a .la .Secció .Històrico-Arqueològica), .i .Joan .Egea .i .Fernández .i .Carles .Viver .

i .Pi .Sunyer .(adscrits .a .la .Secció .de .Filosofia .i .Ciències .Socials) .

Han .passat .a .ésser .emèrits .Manuel .Ardit .i .Lucas, .Gaspar .Feliu .i .Montfort, .Manuel .Jorba .i .Jorba, .Josep .Massot .i .Muntaner .i .

Eva .Serra .i .Puig .(adscrits .a .la .Secció .Històrico-Arqueològica), .i .Joan .Girbau .i .Badó .i .Joan .Antoni .Solans .i .Huguet .(adscrits .a .

la .Secció .de .Ciències .i .Tecnologia) .

L’Institut .d’Estudis .Catalans .ha .hagut .de .lamentar .el .traspàs .del .membre .emèrit .Antoni .Prevosti .i .Pelegrín .(1 .de .setembre . .

de .2011, .adscrit .a .la .Secció .de .Ciències .Biològiques), .del .membre .corresponent .Ramon .Amigó .i .Anglès .(16 .de .setembre .de .

2011, .adscrit .a .la .Secció .Filològica) .i .del .membre .corresponent .Géza .Alföldy .(6 .de .novembre .de .2011, .adscrit .a .la .Secció .

Històrico-Arqueològica) .
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4 . . Societats .filials

Secció Històrico-Arqueològica

Societats Presidents Any de creació Nombre de socis

   2008 2009 2010 2011 2012

Amics .de .l’Art .Romànic . Francesca .Español .i .Bertran . 1977 . 506 . 506 . 220 . 220 . 256
Societat .Catalana .d’Estudis .Hebraics . Pere .Casanellas .i .Bassols . 1995 . 65 . 65 . 68 . 70 . 71
Societat .Catalana .d’Estudis .Històrics . Jaume .Sobrequés .i .Callicó . 1946 . 199 . 211 . 199 . 201 . 208
Societat .Catalana .d’Estudis .Litúrgics . Miquel .dels .Sants .Gros .i .Pujol . 1970 . 38 . 38 . 26 . 25 . 29
Societat .Catalana .d’Estudis .Numismàtics . Miquel .Crusafont .i .Sabater . 1979 . 167 . 167 . 180 . 163 . 189
Societat .Catalana .de .Musicologia . Joaquim .Garrigosa .i .Massana . 1973 . 77 . 77 . 76 . 76 . 59

Total .  .  . 1 .052 . 1 .064 . 769 . 755 . 812

Secció de Ciències Biològiques

Societats Presidents Any de creació Nombre de socis

   2008 2009 2010 2011 2012

Institució .Catalana .d’Estudis .Agraris . Josep .M . .Vives .de .Quadras . 1984 .  . 388 . 388 . 379 . 376 . 358
Institució .Catalana .d’Història .Natural . Josep .M . .Ninot .i .Sugrañes . 1899* . 989 . 1 .012 . 1 .040 . 1 .046 . 1 .042
 . (fins al 30 de maig de 2012)
 . Joan .Pino .i .Vilalta
 . (des del 31 de maig de 2012)
Societat .Catalana .de .Biologia . Lluís .Tort .i .Bardolet . 1912 .  . 1 .390 . 1 .422 . 1 .401 . 1 .400 . 1 .485

Total .  .  .  . 2 .767 . 2 .822 . 2 .820 . 2 .822 . 2 .885

* . Aquesta .institució .és .filial .de .l’IEC .des .de .1915 .

01-58 Sintesi memoria 2011-2012.indd   8 17/09/2012   11:42:05
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Secció de Ciències i Tecnologia

Societats Presidents Any de creació Nombre de socis

   2008 2009 2010 2011 2012

Associació .Catalana .de .Ciències . .
de .l’Alimentació . Josep .Obiols .i .Salvat . 1993 . 290 . 299 . 292 . 290 . 286

 . (fins al 7 de març de 2012)
 . Abel .Mariné .i .Font
 . (des del 8 de març de 2012)
Societat .Catalana .de .Física . Josep .Enric .Llebot .Rabagliati . 1986* . 434 . 452 . 420 . 417 . 392
Societat .Catalana .de .Matemàtiques . Joan .de .Solà-Morales .i .Rubió . 1986* . 925 . 925 . 887 . 866 . 847
Societat .Catalana .de .Química . Romà .Tauler .i .Ferré . 1986* . 697 . 705 . 733 . 728 . 747
Societat .Catalana .de .Tecnologia . Josep .M . .Fuertes .i .Armengol . 1986 . 99 . 112 . 122 . 122 . 120
 . (fins al 22 de novembre de 2011)
 . Frederic .Luque .i .Carrillo
 . (des del 23 de novembre de 2011)
Societat .Catalana .d’Història . .

de .la .Ciència .i .de .la .Tècnica . Mònica .Rius .i .Piniés . 1991 . 266 . 266 . 279 . 278 . 269

Total .  .  . 2 .711 . 2 .759 . 2 .733 . 2 .701 . 2 .661

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

Secció Filològica

Societats Presidents Any de creació Nombre de socis

   2008 2009 2010 2011 2012

Societat .Catalana .de .Llengua .i .Literatura . August .Bover .i .Font . 1986 . 352 . 351 . 366 . 371 . 366
Societat .Catalana .d’Estudis .Clàssics . Montserrat .Jufresa .i .Muñoz . 1979 . 224 . 232 . 220 . 220 . 227
Societat .Catalana .de .Sociolingüística . Joaquim .Torres .i .Pla . 1981* . 93 . 97 . 96 . 99 . 102
Societat .Catalana .de .Terminologia . Jaume .Martí .i .Llobet . 2002* . 60 . 60 . 67 . 85 . 82

Total .  .  . 729 . 740 . 749 . 775 . 777

* . 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 Nombre de socis

   2008 2009  2010 2011 2012

Associació .Catalana .de .Sociologia . Josep .M . .Rotger .i .Cerdà . 1979* . 314 . 242 . 280 . 280 . 217
Societat .Catalana .d’Economia . Eduard .Arruga .i .Valeri . 1977* . 256 . 256 . 245 . 246 . 242
Societat .Catalana .d’Estudis .Jurídics . Josep .Cruanyes .i .Tor . 1995* . 215 . 215 . 92 . 78 . 75
Societat .Catalana .d’Ordenació . .

del .Territori . Margarita .Castañer .Vivas . 1979 . 252 . 252 . 242 . 251 . 227
 . (fins al 22 de març de 2012)
 . Josep .M . .Llop .i .Torné
 . (des del 23 de març de 2012)
Societat .Catalana .de .Comunicació . Rosa .M . .Franquet .i .Calvet . 1985 . 113 . 114 . 125 . 130 . 128
Societat .Catalana .de .Filosofia . Ignasi .Roviró .i .Alemany . 1923 . 264 . 194 . 267 . 191 . 190
Societat .Catalana .de .Geografia . Francesc .Nadal .i .Piqué . 1935 . 417 . 426 . 415 . 416 . 411
 . (fins al 19 de juny de 2012)
 . Josep .Oliveras .i .Samitier
 . (des del 20 de juny de 2012)
Societat .Catalana .de .Pedagogia . Martí .Teixidó .i .Planas . 1979 . 124 . 128 . 138 . 142 . 141
Societat .d’Història .de .l’Educació . .

dels .Països .de .Llengua .Catalana . Salomó .Marquès .i .Sureda . 1982** . 82 . 89 . 92 . 90 . 91

Total .  .  . 2 .037 . 1 .916 . 1 .896 . 1 .824 . 1 .722

 . * . 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 .  .  . 9 .296 . 9 .301 . 8 .967 . 8 .877 . 8 .857

01-58 Sintesi memoria 2011-2012.indd   10 17/09/2012   11:42:05
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II.   Activitats 
acadèmiques  
i institucionals

1 . . Selecció .d’activitats .ordenades .cronològicament

4 de setembre de 2011
Reunió .de .Ciència .del .Sòl, .a .l’IEC
La .vint-i-vuitena .edició .d’aquesta .reunió .de .l’Estat .espanyol, .organitzada .per .la .Secció .de .Sòls .de .la .Institució .Catalana .

d’Estudis .Agraris .de .l’IEC .i .la .Societat .Espanyola .de .la .Ciència .del .Sòl, .tingué .per .objectiu .donar .a .conèixer .les .

característiques .del .sòl .i .del .medi .ambient .d’àrees .geogràfiques .diferents .i .tractar .sobre .els .problemes .que .els .afecten . .Per .a .

aquesta .edició, .s’escolliren .tres .visites .a .indrets .que .presenten .unes .particularitats .interessants .des .del .punt .de .vista .científic, .

tècnic .i .cultural: .el .Priorat, .la .Cerdanya .i .el .Penedès . .

6 de setembre de 2011
Homenatge .a .Antoni .M . .Badia .i .Margarit
Sota .el .tema .«Els .noms .de .la .vida .quotidiana» .es .desenvolupà .el .XXIV .Congrés .Internacional .de .Ciències .Onomàstiques .amb .

l’aportació .de .l’Oficina .d’Onomàstica .de .l’IEC . .Durant .el .congrés, .que .aplegà .els .especialistes, .es .reté .homenatge .al .lingüista .

Antoni .M . .Badia, .estudiós .de .la .toponímia .catalana .

11 de setembre de 2011
L’IEC .celebra .la .Diada .Nacional .de .Catalunya
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 .(fotografia .1) .

15 de setembre de 2011
Connexions .galaicocatalanes
La .figura .d’Álvaro .Cunqueiro .—dramaturg, .novel·lista, .poeta .i .gastrònom .gallec— .protagonitzà .una .taula .rodona .a .l’IEC .

amb .el .títol .«Cunqueiro .e .a .cultura .catalá», .presidida .per .Salvador .Giner .i .per .Ramón .Villares, .president .del .Consello .da .

Cultura .Galega . .L’acte .s’emmarcà .dins .la .celebració .del .centenari .del .naixement .de .l’escriptor .gallec .i .comptà .amb .la .

participació .de .Pere .Gimferrer, .Jordi .Garcia, .Basilio .Losada .i .Fernando .Valls .

FotoGraFia .1 . . L’Equip .de .Govern .de .l’IEC .

participà .en .l’ofrena .floral .al .monument .de .

Rafel .Casanova .

01-58 Sintesi memoria 2011-2012.indd   11 17/09/2012   11:42:05
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21 de setembre de 2011
Josep .M . .Puig .Salellas, .en .homenatge
La .Societat .Catalana .d’Estudis .Jurídics .de .l’IEC .publicà .en .un .volum .les .intervencions .que .es .feren .durant .l’acte .

d’homenatge .retut .al .notari .Puig .Salellas .el .2009 . .El .Col·legi .de .Notaris .i .la .Fundació .Noguera .acompanyaren .la .família .en .

un .acte .presidit .per .la .consellera .d’Ensenyament, .Irene .Rigau .(fotografia .2) .

30 de setembre de 2011
L’IEC, .amb .els .traductors
Un .fragment .d’Els elements, .de .Theodore .Gray, .i .un .de .Los dos campanars, .de .Jacint .Verdaguer, .entre .d’altres, .foren .llegits .

en .veu .alta .al .Jardí .Mercè .Rodoreda .de .l’IEC .durant .el .Dia .Internacional .de .la .Traducció, .promogut .per .l’Associació .

d’Escriptors .en .Llengua .Catalana .(AELC) .

30 de setembre de 2011
VII .Jornades .d’Intercanvi .Cultural
Les .jornades .foren .organitzades .conjuntament .per .la .Societat .Catalana .de .Llengua .i .Literatura .de .l’IEC, .la .Societat .

Verdaguer .i .la .Càtedra .Verdaguer .d’Estudis .Literaris .de .la .Universitat .de .Vic, .i .estigueren .integrades .per .les .conferències .de .

Llorenç .Soldevila, .«Verdaguer .i .Sebastià .Juan .Arbó»; .Josep .Sebastià .Cid, .«Autors .ebrencs», .i .Miquel .Àngel .Pradilla, .«La .

diòcesi .de .Tortosa .com .a .espai .transfronterer» .

3 d’octubre al 22 de desembre de 2011
Cicle .«Papers .de .periodistes . .Els .arxius .dels .periodistes»
La .Societat .Catalana .d’Estudis .Històrics .de .l’IEC, .la .Fundació .Moret .i .Marguí .i .l’Associació .dels .Arxius .Personals .i .dels .

Avantpassats .organitzaren .un .cicle .de .conferències .titulat .«Papers .de .periodistes . .Els .arxius .dels .periodistes . .Deu .periodistes .

dels .anys .trenta» .dedicat .a .analitzar .la .funció .dels .arxius .recollits .per .destacats .periodistes .catalans .dels .anys .trenta .del .

segle .xx .

5 d’octubre de 2011
Els .fonaments .pedagògics .de .l’aprenentatge .en .català
El .col·loqui .«Aprendre .en .català, .un .objectiu .educatiu .i .social .irrenunciable . .Fonamentació .pedagògica» .fou .l’acte .inaugural .

del .curs .de .la .Societat .Catalana .de .Pedagogia .de .l’IEC . .Durant .l’acte .es .lliurà .als .assistents .un .exemplar .del .nou .Diccionari 

de pedagogia, .publicat .pel .TERMCAT .amb .la .col·laboració .de .la .Societat .

FotoGraFia .2 . . Taula .presidencial .de .l’acte .

d’homenatge .a .Josep .M . .Puig .Salellas . .Sala .

Prat .de .la .Riba .de .l’IEC .

01-58 Sintesi memoria 2011-2012.indd   12 17/09/2012   11:42:06
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7 d’octubre de 2011
III .Trobada .Internacional .d’Estudis .Arnau .de .Vilanova
En .el .marc .de .la .III .Jornada .d’Estudis .Internacionals .sobre .Arnau .de .Vilanova, .l’IEC .i .la .Facultat .de .Teologia .de .Catalunya .

inauguraren .un .centre .que .aplegarà .el .fons .bibliogràfic .i .documental .publicat .al .voltant .del .que .va .ser .un .dels .referents .

intel·lectuals .i .científics .a .Catalunya .en .els .segles .xiii .i .xiv . .El .centre .té .la .seu .al .Seminari .Conciliar .de .Barcelona .

11 d’octubre de 2011
Inauguració .solemne .del .curs .2011-2012
El .president .de .la .Generalitat .de .Catalunya, .Artur .Mas, .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 .en .un .temps .de .

dificultats .econòmiques . .El .discurs .reglamentari .fou .a .càrrec .d’Alícia .Casals .i .Gelpí, .enginyera .industrial .i .membre .de .la .

Secció .de .Ciències .i .Tecnologia, .qui .parlà .de .«Neurorobòtica, .el .repte .de .la .robòtica .assistencial» . .Durant .l’acte .s’interpretà .

també .el .concert .Les veus del català, .a .càrrec .de .Lídia .Pujol .(fotografia .3) .

20 i 21 d’octubre de 2012
Jornades .de .la .Secció .Filològica .a .València .i .Alcoi
Amb .motiu .del .seu .centenari, .la .Secció .Filològica .participà .en .l’homenatge .a .Manuel .Sanchis .Guarner .a .la .Universitat .de .

València, .i .a .Alcoi .en .una .jornada .commemorativa .de .tots .els .centenaris .(la .mort .de .Teodor .Lorente .i .Joan .Maragall, .i .el .

naixement .d’Enric .Valor .i .Manuel .Sanchis .Guarner) . .Ambdós .actes .constituïren .l’obertura .formal .del .centenari .de .la .Secció .

Filològica .en .terres .valencianes, .després .dels .actes .a .Palma, .Barcelona .i .Perpinyà . .

24 d’octubre de 2011
Conferència .sobre .l’IEC .a .Reus
La .conferència .del .president .de .l’IEC, .Salvador .Giner, .«L’Institut .d’Estudis .Catalans, .ahir, .avui .i .demà» .inaugurà .el .curs .

acadèmic .2011-2012 .del .Centre .de .Lectura .de .Reus . .L’acte .s’emmarcà .en .les .jornades .«Coneixements .humanístics, .socials .i .

científics . .La .cultura .cent .anys .després .del .I .Congrés .d’Ateneus .de .Catalunya .(1911)», .una .reflexió .sobre .el .món .de .la .

cultura .i .l’evolució .del .pensament .amb .la .finalitat .de .destacar .la .funció .important .de .les .acadèmies .de .ciències .i .lletres .en .la .

societat .actual .

FotoGraFia .3 . . El .president .de .la .Generalitat .

de .Catalunya, .Artur .Mas, .i .el .president .de .

l’IEC, .Salvador .Giner, .a .la .Sala .Prat .de .la .Riba .

de .l’IEC .
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27 d’octubre de 2011
Homenatge .a .Josep .M . .de .Sagarra
Amb .motiu .del .cinquantenari .de .la .seva .mort, .l’IEC .li .dedicà .una .jornada .d’homenatge .amb .conferències .dels .periodistes .

Lluís .Permanyer .i .Josep .M . .Casasús, .i .dues .taules .rodones, .una .sobre .l’obra .literària .de .Sagarra .i .l’altra .sobre .la .seva .

activitat .periodística . .Josep .M . .de .Sagarra .fou .president .de .l’IEC .del .1959 .al .1961 . .A .l’acte .assistí .l’escriptor .Joan .de .

Sagarra, .fill .de .l’homenatjat .(fotografia .4) .

29 d’octubre de 2011
Sortida .d’estudi .a .Cardona
La .Societat .Catalana .de .Geografia .de .l’IEC .féu .una .sortida .d’estudi .a .Cardona .amb .l’objectiu .de .conèixer .de .primera .mà .la .

tasca .de .recuperació .del .patrimoni .i .la .memòria .històrica .que .la .vila .ha .emprès .en .els .darrers .anys, .conscient .d’un .passat .

amb .un .important .pes .sociopolític .i .davant .l’evidència .d’un .llegat .monumental .i .patrimonial .de .primer .ordre .

3 de novembre de 2011
Joan .Solà, .in memoriam
La .veu .del .lingüista .Joan .Solà .es .pogué .tornar .a .sentir, .un .any .després .de .la .seva .mort, .en .l’acte .d’homenatge .que .se .celebrà .

a .la .Sala .Prat .de .la .Riba .de .l’IEC, .organitzat .per .l’Institut, .la .Universitat .de .Barcelona, .la .Universitat .de .Lleida .i .Òmnium .

Cultural, .entitats .a .les .quals .Solà .estigué .vinculat . .Durant .l’acte, .titulat .«Joan .Solà, .de .viva .veu», .es .projectaren .imatges, .

vídeos .i .es .féu .una .lectura .de .textos .del .lingüista .lleidatà, .que .fou .vicepresident .de .l’IEC . .El .cor .La .Fontana, .del .qual .

formava .part .Joan .Solà, .acompanyà .l’acte .

8 al 10 de novembre de 2011
El .Global .Experiment .AIQ .2011 . .L’aigua: .una .solució .química
Alumnes .d’educació .primària, .secundària .i .batxillerat .d’escoles .d’arreu .de .Catalunya .participaren .en .el .Global .Experiment .

de .l’AIQ .per .conèixer .la .naturalesa .i .la .qualitat .de .les .aigües . .Els .resultats .s’enviaren .a .una .base .de .dades .internacional .per .

poder .compartir-los .amb .els .alumnes .de .la .resta .del .món . .L’experiment .fou .organitzat .per .la .Societat .Catalana .de .Química .

de .l’IEC .amb .la .col·laboració .de .l’Obra .Social .de .Catalunya .Caixa .i .la .participació .d’Aigües .de .Barcelona, .el .Centre .

UNESCO .de .Catalunya .- .UNESCOCAT .i .el .Departament .d’Ensenyament .

FotoGraFia .4 . . Taula .presidencial .de .

l’homenatge .a .Josep .M . .de .Sagarra .
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9 de novembre de 2011
Presentació .de .Llum entre ombres. 6 biblioteques singulars a la Catalunya contemporània
Editat .en .el .marc .de .la .commemoració .del .centenari .de .la .mort .de .Joan .Oliva .i .Milà .(1911-2011), .el .llibre, .publicat .per .la .

Biblioteca .Museu .Víctor .Balaguer .de .Vilanova .i .la .Geltrú, .recull .la .història .i .les .aportacions .de .sis .biblioteques .creades .per .la .

iniciativa .privada .amb .voluntat .d’esdevenir .servei .públic . .Són .el .Centre .de .Lectura .de .Reus .(1859), .l’Ateneu .Barcelonès .

(1860), .el .Centre .Excursionista .de .Catalunya .(1876), .la .Biblioteca .Museu .Balaguer .(1884), .la .Biblioteca .Pública .Arús .

(1895) .i .la .Biblioteca .de .l’Institut .d’Estudis .Catalans, .l’actual .Biblioteca .de .Catalunya .(1907) . .

9, 10 i 11 de novembre de 2011
II .Congrés .Català .de .Filosofia
Organitzat .per .la .Societat .Catalana .de .Filosofia .de .l’IEC, .conjuntament .amb .la .Societat .de .Filosofia .del .País .Valencià .i .

l’Associació .Filosòfica .de .les .Illes .Balears, .en .col·laboració .amb .l’Ajuntament .de .Sueca .i .la .Universitat .de .València . .Els .

àmbits .de .treball .foren .la .història .de .la .filosofia, .la .història .de .la .filosofia .catalana, .la .filosofia .de .l’educació, .l’ensenyament .

de .la .filosofia, .la .lògica, .la .filosofia .del .llenguatge, .la .filosofia .de .la .ciència .i .la .teoria .del .coneixement . .

14 de novembre de 2011
Catalunya .i .Sardenya
La .Càtedra .UNESCO .de .Llengües .i .Educació .de .l’IEC, .amb .la .província .de .Càller .i .la .Cambra .de .Comerç .Italiana .a .

Barcelona .organitzaren .una .jornada .al .voltant .de .«La .història», .«Les .cultures .i .les .tradicions», .«Les .llengües» .i .«El .turisme», .

per .a .analitzar .la .relació .entre .Catalunya .i .Sardenya .(fotografia .5) .

15 de novembre de 2011
Debats .de .recerca .a .Andorra
El .recull .de .textos .de .les .conferències .i .els .debats .de .recerca .sobre .dos-cents .anys .del .naixement .de .Darwin .i .cent .cinquanta .

anys .de .L’origen de les espècies .fou .presentat .al .públic .en .un .acte .amb .participació .del .Govern .d’Andorra .i .l’Acadèmia .de .

Ciències .Mèdiques .i .de .la .Salut .de .Catalunya .

FotoGraFia .5 . . Presidència .de .l’acte . .Sala .

Prat .de .la .Riba .de .l’IEC .
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16 de novembre de 2011
L’evolució .de .les .ciutats .mediterrànies, .a .debat
L’Institut .d’Estudis .Catalans .i .l’Institut .Europeu .de .la .Mediterrània .prepararen .un .seminari .internacional .sobre .la .funció .de .

les .ciutats .en .el .desenvolupament .al .món .mediterrani . .Aquest .seminari, .titulat .«Ciutats .mediterrànies, .civilització .i .

desenvolupament», .se .celebrà .sota .els .auspicis .de .la .Unió .Acadèmica .Internacional .i .la .participació .de .més .de .cinquanta .

especialistes .d’arreu . .La .trobada .considerà .les .ciutats .com .a .nuclis .decisius .de .civilització .al .llarg .de .la .història .i .analitzà .

durant .tres .dies .el .seu .procés .de .canvi .des .de .l’antiguitat .fins .al .segle .xx .(fotografia .6) .

17 de novembre de 2011
Lliurament .dels .premis .CCNIEC .2011
El .Centre .Català .de .la .Nutrició .de .l’IEC .(CCNIEC) .està .format .per .tots .els .grups .de .recerca .reconeguts .dedicats .a .

l’alimentació, .la .nutrició .i .el .metabolisme .dels .Països .Catalans . .En .el .marc .de .les .sessions .científiques .que .cada .any .celebra .el .

centre, .es .lliuraren .els .premis .CCNIEC .2011: .el .Premi .Ramon .Turró .en .reconeixement .d’una .trajectòria .d’excel·lència .en .el .

camp .de .la .nutrició .i .el .Premi .CCNIEC .en .reconeixement .a .la .millor .iniciativa .de .la .indústria .alimentària .

26 de novembre de 2011
L’IEC, .a .Londres
El .president .Salvador .Giner .féu .la .conferència .«L’Institut .d’Estudis .Catalans, .acadèmia .de .les .ciències .i .humanitats: .avui, .

ahir .i .demà» .dins .de .la .LVII .Anglo-Catalan .Society .Conference . .

29 de novembre de 2011
Lliurament .del .Premi .Catalunya .d’Economia
El .XIII .Premi .Catalunya .d’Economia, .que .atorguen .la .Societat .Catalana .d’Economia .de .l’IEC .i .l’Obra .Social .de .Catalunya .

Caixa, .fou .concedit .a .l’economista .Germà .Bel .pel .llibre .Espanya, capital París .per .la .seva .«contribució .a .la .comprensió .dels .

motius .reals .del .desequilibri .secular .entre .el .grau .d’activitat .i .desenvolupament .econòmic .i .el .nivell .de .les .infraestructures .de .

transport .que .hi .ha .a .Catalunya» . .El .premi .es .lliurà .a .la .Sala .Jujol .de .Catalunya .Caixa .La .Pedrera .

FotoGraFia .6 . . Sessió .d’obertura .a .la .Sala .

Prat .de .la .Riba .de .l’IEC . .D’esquerra .a .dreta, .

Andreu .Bassols, .Lluís .Recoder, .Xavier .Trias, .

Salvador .Giner .i .Janusz .Kozlowski .

01-58 Sintesi memoria 2011-2012.indd   16 17/09/2012   11:42:07



17

S
ÍN

T
E

S
I 

M
E

M
Ò

R
IA

 ·
 C

U
R

S
 2

0
1

1
-2

0
1

2

30 de novembre de 2011
Presentació .de .la .Història de la Generalitat de Catalunya. Dels orígens medievals 
a l’actualitat
En .commemoració .del .650 .aniversari .de .la .Generalitat, .una .de .les .nostres .institucions .històriques .més .significatives .i .més .

originals .en .el .context .europeu, .la .Generalitat .propicià .la .publicació .de .dos .llibres, .un .dels .quals .és .a .cura .de .la .presidenta .de .

la .Secció .Històrico-Arqueològica, .M . .Teresa .Ferrer . .Ha .estat .publicat .per .la .Generalitat .de .Catalunya .i .l’IEC .i .és .una .obra .

científica .d’alta .divulgació .que .abasta .tota .la .història .de .la .Generalitat . .La .presentació .fou .al .Palau .de .la .Generalitat .en .un .

acte .públic .(fotografia .7) .

2 de desembre de 2011
Seminari .«Plataformes .socioculturals .i .identitat .nacional»
En .el .decurs .de .la .jornada, .Sebastià .Serra .Busquets, .catedràtic .d’història .contemporània .de .la .Universitat .de .les .Illes .Balears, .

pronuncià .la .conferència .«Plataformes .culturals .i .socials, .moviment .associatiu .i .identitat .a .la .contemporaneïtat» . .Se .

celebraren .també .les .taules .rodones .«Identitat .i .plataformes .socioculturals .al .final .del .franquisme» .i .«Recerca .i .identitat: .la .

Societat .d’Història .de .l’Educació .dels .Països .de .Llengua .Catalana» . .El .seminari, .organitzat .per .la .Societat .d’Història .de .

l’Educació .dels .Països .de .Llengua .Catalana .de .l’IEC, .es .féu .a .l’Aula .Magna .de .la .Universitat .de .les .Illes .Balears, .a .Palma .

Desembre de 2011
Premis .de .la .Societat .Catalana .de .Física
La .Societat .Catalana .de .Física, .filial .de .l’Institut .d’Estudis .Catalans, .convocà .per .desena .vegada .aquests .premis .amb .

l’objectiu .d’estimular .la .redacció .de .treballs .d’iniciació .a .la .recerca .sobre .temes .de .física .

14 de desembre de 2011
Cinc .anys .de ..cat
La .Fundació .puntCAT, .de .la .qual .l’IEC .és .membre .fundador, .celebrà .el .cinquè .aniversari .del .domini ..cat .amb .un .acte .que .

comptà .amb .la .presència .del .conseller .d’Empresa .i .Ocupació, .Francesc .Xavier .Mena . .En .el .decurs .de .l’acte .es .mostraren .els .

resultats .dels .ajuts .puntCAT .2010 .a .projectes .sense .ànim .de .lucre .que .potencien .la .societat .de .la .informació .i .es .lliuraren .els .

ajuts .puntCAT .2011 .

FotoGraFia .7 . . Presentació .de .la .Història de 

la Generalitat de Catalunya, .presidida .pel .

portaveu .del .Govern, .Francesc .Homs . .Palau .de .

la .Generalitat .
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14 de desembre de 2011
III .Jornades .de .Recerca .en .Comunicació .dels .Països .Catalans
Amb .el .títol .«La .recerca .emergent .en .comunicació: .noves .temàtiques .i .joves .investigadors», .la .jornada, .organitzada .per .la .

Societat .Catalana .de .Comunicació .de .l’IEC, .volgué .ser .un .punt .de .trobada .d’investigadors .de .diferents .indrets .així .com .

contribuir .a .l’articulació .d’un .xarxa .permanent .d’investigadors .dedicats .a .la .comunicació .als .Països .Catalans .

18 de gener de 2012
La .Societat .Catalana .de .Biologia .fa .cent .anys
La .Societat .Catalana .de .Biologia .de .l’IEC .celebra .l’any .2012 .el .centenari .de .la .seva .creació . .En .l’acte .inaugural .de .la .

commemoració, .Ellis .Rubinstein, .president .de .l’Acadèmia .de .Ciències .de .Nova .York, .pronuncià .la .conferència .«Science .

acadèmies .in .the .21st .Century . .Can .they .address .the .world’s .challenges .in .novel .ways?», .i .Jordi .Camí, .director .del .Parc .de .

Recerca .Biomèdica .de .Barcelona, .«Reflexions .sobre .el .present .i .futur .de .la .recerca .a .Catalunya» . .Amb .motiu .del .centenari, .la .

Societat .rebé .la .Creu .de .Sant .Jordi .«per .una .reconeguda .aportació .a .la .recerca, .la .divulgació .i .la .projecció .internacional .de .

les .ciències .de .la .vida .des .dels .territoris .on .es .parla .la .nostra .llengua» .(fotografia .8) .

22 al 28 de gener de 2012
86a .Assemblea .General .de .la .Unió .Acadèmica .Internacional
L’IEC, .membre .de .la .Unió .Acadèmica .Internacional .des .del .1922, .participà .com .cada .any .a .l’assemblea .general .d’aquella .

corporació, .amb .qui .duu .a .terme .projectes .de .recerca .internacionals . .Els .representants .de .l’IEC, .Josep .Guitart .i .Antoni .Riera, .

es .desplaçaren .a .l’Índia .per .a .retre .comptes .dels .projectes .que .hi .ha .actualment .en .curs .i .per .a .presentar-ne .un .de .nou .sobre .

«Les .ciutats .mediterrànies» .

30 de gener al 25 de febrer de 2012
XXV .Cicle .de .Conferències .sobre .«Els .jueus .a .Catalunya»
Els .Amics .de .l’Art .Romànic .de .l’IEC .dugueren .a .terme .un .cicle .per .a .analitzar .la .comunitat .jueva .en .el .període .medieval .des .

de .diverses .perspectives . .En .diverses .sessions, .es .parlà .d’«Els .jueus .dins .el .context .català .dels .segles .xiv .i .xv», .«L’èxode .del .

poble .jueu .relatat .i .pintat .a .la .Haggadah .d’or», .«La .iconografia .antisemita» .i .«La .vida .quotidiana .del .Call .de .Barcelona» . .

Com .a .darrera .activitat, .es .féu .un .recorregut .pel .barri .del .Call .de .Barcelona .

FotoGraFia .8 . . Jornada .d’inauguració .del .

centenari .de .la .Societat .Catalana .de .Biologia . .

Sala .Prat .de .la .Riba .de .l’IEC .
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7 de febrer de 2012
Presentació .del .Les monedes de l’edat antiga a la península Ibèrica
El .llibre, .dels .investigadors .numismàtics .Leandre .Villaronga .i .Jaume .Benages, .ha .estat .publicat .en .les .versions .catalana .i .

anglesa .per .la .Societat .Catalana .d’Estudis .Numismàtics .de .l’IEC . .Presenta .una .catalogació .exhaustiva .de .totes .les .monedes .

de .l’edat .antiga .a .la .Península .i .comprèn .els .amonedaments .grecs, .púnics, .ibers .i .romans .

10 de febrer de 2012
Acord .de .col·laboració .entre .les .institucions .culturals .del .barri .del .Raval
Vuit .grans .institucions .culturals .del .Raval .treballaran .de .manera .coordinada .per .a .la .difusió .de .la .cultura: .l’Institut .

d’Estudis .Catalans, .la .Filmoteca .de .Catalunya, .el .Gran .Teatre .del .Liceu, .el .Centre .de .Cultura .Contemporània .de .Barcelona, .

el .Museu .d’Art .Contemporani .de .Barcelona, .La .Virreina .Centre .de .la .Imatge, .la .Bilblioteca .de .Catalunya .i .l’Arts .Santa .

Mònica . .L’acord .signat .estableix .la .creació .d’una .comissió .de .seguiment .formada .per .un .representant .de .cadascuna .de .les .

entitats .signants, .que .es .reunirà .amb .l’objectiu .d’intercanviar .estratègies .i .projectes .comuns .(fotografia .9) .

14 de febrer de 2012
L’IEC .dóna .suport .a .la .cuina .catalana
La .presentació .de .la .campanya .«Cuina .catalana .patrimoni .de .la .Humanitat ./ .Candidatura .UNESCO .2013», .promoguda .per .

l’Institut .Català .de .la .Cuina, .se .celebrà .al .Palau .de .la .Generalitat .presidida .per .Artur .Mas, .president .de .la .Generalitat .de .

Catalunya . .El .projecte, .fruit .d’un .llarg .treball .sobre .la .cuina .catalana .fet .per .l’Institut .Català .de .la .Cuina, .la .Universitat .de .

Barcelona .i .la .Universitat .Oberta .de .Catalunya, .pretén .mobilitzar .la .societat, .la .cultura .i .l’economia .catalanes; .assolir .el .

reconeixement .de .la .UNESCO .per .a .la .cuina .tradicional .catalana, .i .acabar .d’embastar .una .història .i .cultura .de .la .cuina .

catalana .ben .fonamentades .

20 de febrer de 2012
Exposició .sobre .el .Carxe
El .Carxe .és .el .fragment .més .petit .de .la .llengua .catalana . .La .situació .geogràfica .que .ocupa .—en .un .extrem .de .la .regió .de .

Múrcia— .i .el .fet .d’haver-se .format .durant .el .segle .xix .han .despertat .l’interès .dels .estudiosos . .La .celebració .del .centenari .de .

la .Secció .Filològica .de .l’IEC, .creada .el .1911, .just .en .el .moment .de .màxima .expansió .del .Carxe, .motivà .l’exposició .«El .Carxe, .

territori .de .frontera», .promoguda .per .la .Delegació .de .l’IEC .a .Alacant . .Aquesta .exposició .es .pogué .veure .a .la .seu .de .l’IEC .a .

Barcelona .i .a .Alacant .

FotoGraFia .9 . . Representants .de .les .

institucions .culturals .del .barri .del .Raval .
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20 de febrer de 2012
Conferència .sobre .Maria .Aurèlia .Capmany
La .conferència, .a .càrrec .de .Guillem .Jordi .Graells, .s’emmarcà .dins .l’homenatge .promogut .per .la .Diputació .de .Barcelona .que .

l’IEC .volgué .retre .a .l’escriptora .amb .motiu .dels .vint .anys .de .la .seva .mort . .Fins .al .15 .de .març .es .pogué .visitar, .a .la .seu .de .

l’Institut, .l’exposició .«Maria .Aurèlia .Capmany: .dona, .escriptora .i .ciutadana» .

23 de febrer de 2012
El .nou .reglament .europeu .d’additius .alimentaris, .a .debat
El .novembre .de .2011 .es .publicà .el .Reglament .comunitari .1169/2011 .per .a .donar .millor .informació .al .consumidor .sobre .

l’etiquetatge, .la .promoció .i .la .publicitat .dels .aliments . .També .es .publicaren .dos .nous .reglaments .comunitaris .per .a .la .

utilització .d’additius .alimentaris .que .permetran .conèixer .les .dosis .d’ús .i .els .tipus .d’aliments .i .ingredients .en .què .es .poden .

utilitzar . .Amb .aquest .motiu, .l’Associació .Catalana .de .Ciències .de .l’Alimentació .de .l’IEC .organitzà .la .sessió .monogràfica .«El .

nou .reglament .d’informació .al .consumidor .i .la .nova .llista .comunitària .d’additius .alimentaris» .

25 de febrer de 2012
Matemàtiques .a .l’Empordà
La .jornada .«Dissabte .de .les .Matemàtiques .a .l’Alt .Empordà», .organitzada .per .la .Fundació .Ferran .Sunyer .i .Balaguer .de .l’IEC .

i .la .Fundació .Príncep .de .Girona, .s’adreçà .a .estudiants .de .batxillerat .amb .els .objectius .principals .de .fomentar .l’interès .i .la .

vocació .científica, .encoratjar .el .treball .en .equip .i .situar .les .matemàtiques .en .el .context .dels .problemes .actuals . .La .jornada .

s’emmarcà .dins .la .celebració .del .centenari .del .naixement .del .matemàtic .català .Ferran .Sunyer .i .Balaguer, .com .també .la .

inauguració, .el .dia .9 .de .març, .del .Centre .de .Formació .Integrat .Ferran .Sunyer .i .Balaguer, .a .Figueres, .sota .la .presidència .

d’Artur .Mas, .president .de .la .Generalitat .de .Catalunya, .amb .la .presència .de .l’alcalde .de .Figueres, .Santi .Vila; .el .president .de .

l’IEC .i .de .la .Fundació .Ferran .Sunyer .i .Balaguer, .Salvador .Giner, .i .els .membres .del .Patronat .de .la .Fundació .

5 de març de 2012
Homenatge .a .la .científica .Lynn .Margulis
Amb .motiu .del .Dia .Internacional .de .la .Dona, .se .celebrà .un .acte .d’homenatge .a .la .biòloga .Lynn .Margulis .(1938-2011) .

mitjançant .els .testimonis .de .dones .que .la .van .conèixer .personalment, .que .hi .van .treballar .o .hi .van .conviure . .Sota .el .títol .

«Lynn .Margulis: .la .voluntat .d’ésser, .l’impuls .de .fer» .es .presentaren .fragments .de .la .personalitat .d’una .dona .que .ha .deixat .

empremta .en .la .comprensió .de .l’evolució .de .la .vida .i .de .la .Terra, .i .es .revelaren .diversos .aspectes .de .la .seva .vida .personal .

(fotografia .10) .

FotoGraFia .10 . . Intervencions .d’homenatge .a .

Lynn .Margulis .
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6 de març de 2012
Presentació .de .Societat catalana 2011
L’obra, .que .radiografia .l’evolució .social .a .Catalunya .durant .l’any .2010, .és .la .cinquena .edició .de .l’anuari .de .l’Associació .

Catalana .de .Sociologia . .Es .tracta .d’una .publicació .que, .any .rere .any, .aporta .elements .de .coneixement, .d’interpretació .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 .

ciutadania .

22 de març de 2012
Oriol .Riba, .en .homenatge
La .Universitat .de .Barcelona, .l’Institut .d’Estudis .Catalans .i .la .Reial .Acadèmia .de .Ciències .i .Arts .de .Barcelona .s’uniren .en .

l’homenatge .acadèmic .a .Oriol .Riba .i .Arderiu .(1923-2011), .al .Paranimf .de .la .UB . .Diferents .personalitats .glossaren .la .seva .

obra .i .el .rapsode .Lluís .Soler .recità .poemes .de .Carles .Riba .i .Clementina .Arderiu, .pares .d’Oriol .Riba .(fotografia .11) .

29 de març de 2012
L’IEC, .a .París
El .Centre .d’Estudis .Catalans .de .París .acollí .una .jornada .amb .motiu .del .centenari .de .la .Secció .Filològica . .«L’IEC, .acadèmia .

de .les .ciències .i .les .humanitats», .«La .Secció .Filològica, .avui», .«El .món .clàssic .i .la .Secció .Filològica» .i .«Llengua: .cultura .i .

política» .foren .les .quatre .conferències .que .hi .pronunciaren .Salvador .Giner, .Isidor .Marí, .Mariàngela .Vilallonga .i .Carles .

Miralles, .respectivament .

29, 30 i 31 de març de 2012
XIII .edició .d’Exporecerca .Jove
La .Societat .Catalana .de .Tecnologia .participà .en .aquest .edició, .que .se .celebrà .al .Cosmocaixa .de .Barcelona, .amb .el .lliurament .

del .Premi .de .la .Societat .Catalana .de .Tecnologia . .El .treball .guanyador, .de .l’estudiant .de .segon .de .batxillerat .Víctor .

Fernández .Ramajo, .fou .«Com .veuen .les .màquines? .Una .introducció .a .la .visió .artificial» .

4 d’abril de 2012
Dictat .en .Català .a .Perpinyà
Des .de .l’any .2000 .l’Ajuntament .de .Perpinyà .organitza .el .Dictat .en .Català, .en .què .l’IEC .col·labora .estretament .amb .la .seva .

presència .i .amb .el .lliurament .de .llibres .i .diccionaris .de .l’IEC .com .a .premis .

FotoGraFia .11 . . Homenatge .a .Oriol .Riba, .

presidit .pel .rector .de .la .UB, .Dídac .Ramírez . .

Paranimf .de .la .UB .
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12 i 13 d’abril de 2012
Primeres .Jornades .sobre .Gestió .de .la .Informació .Científica
Mitjançant .conferències .i .taules .rodones .d’especialistes, .les .jornades .debateren .l’accés, .el .processament .i .les .tecnologies .de .la .

informació .científica .a .Catalunya . .Foren .promogudes .per .la .Secretaria .Científica .de .l’IEC .i .despertaren .molt .d’interès, .amb .

un .gran .nombre .de .participants .inscrits .

23 d’abril de 2012
Diada .de .Sant .Jordi .a .l’IEC
En .complir-se .cinquanta .anys .de .La plaça del Diamant, .obra .més .internacional .de .Mercè .Rodoreda, .l’IEC .renovà .les .plantes .

del .jardí .que .porta .el .nom .de .l’escriptora .i .hi .organitzà .una .visita .guiada . .Durant .la .jornada .també .es .féu .una .lectura . .

pública .de .l’obra .i .s’inaugurà .l’exposició .«Rodoreda, .mirall .de .llengües . .La plaça del Diamant, .cinquanta .anys» .amb .la .

participació .de .la .Fundació .Mercè .Rodoreda . .Durant .la .diada .de .Sant .Jordi, .com .ja .és .tradició, .l’IEC .obrí .les .portes . .

a .la .ciutadania .

26 d’abril de 2012
Lliurament .dels .LXXXI .Premis .Sant .Jordi
L’Institut .d’Estudis .Catalans .lliurà .els .premis .Sant .Jordi .2012 . .El .cartell .el .formaven .trenta-sis .premis .i .set .borses .d’estudi .

que .els .guardonats .tingueren .ocasió .de .rebre .en .la .cerimònia .solemne . .En .nom .dels .premiats .intervingué .Marcel .Mauri, .

Premi .IEC .de .Comunicació .Social .Joan .Givanel .i .Mas .(fotografia .12) .

2 de maig de 2012
Llengua, .cultura, .estat .i .nació
La .Societat .Catalana .de .Sociolingüística .organitzà .un .acte .en .què .el .conseller .de .Cultura, .Ferran .Mascarell, .pronuncià .la .

conferència .«La .llengua .dels .catalans: .cultura, .estat, .nació» . .El .conseller .afirmà .que .el .català .és .una .llengua .sòlida, .moderna .

i .de .ciutadania . .També .indicà .que .cal .tenir .en .compte .que .si .l’objectiu .de .la .generació .noucentista .fou .relligar .els .conceptes .

de .llengua, .cultura i .nació, .ara .és .el .moment .d’introduir-hi .la .idea .de .estat .

FotoGraFia .12 . . Guardonats .amb .els .Premis .

Sant .Jordi .
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5 i 9 de maig de 2012
Cloenda .de .l’Any .de .la .Paraula .Viva
La .Secció .Filològica .de .l’Institut .d’Estudis .Catalans .clogué .l’Any .de .la .Paraula .Viva, .títol .sota .el .qual .ha .commemorat .el .seu .

centenari . .Al .llarg .de .tot .un .any .s’han .desplegat .un .seguit .d’activitats .amb .una .notable .participació .social . .En .l’acte .final, .el .

Petit .Palau .de .la .Música .Catalana .acollí .l’acte .institucional .de .cloenda .de .lliurament .dels .premis .Pompeu .Fabra .i .Robèrt .

Lafont, .organitzat .per .la .Direcció .General .de .Política .Lingüística .i .l’IEC . .L’acte .festiu .de .cloenda .tingué .lloc .al .pati .de .la .

Casa .de .Convalescència . .Màrius .Serra .fou .l’encarregat .de .conduir .la .festa, .que .inclogué .les .actuacions .musicals .de .Miquel .

Gil, .Franca .Masu .amb .Fausto .Beccalossi .i .els .glosadors .Mateu .Xurí .i .Maribel .Servera . .En .l’acte .intervingueren .Salvador .

Giner, .president .de .l’IEC; .Isidor .Marí, .president .de .la .Secció .Filològica; .Andreu .Bosch, .director .de .l’Àrea .de .Llengua .i .

Universitats .de .l’Institut .Ramon .Llull; .Oriol .Izquierdo, .director .de .la .Institució .de .les .Lletres .Catalanes, .i .l’escriptor .Joan-

Lluís .Lluís .(fotografia .13) .

9 de maig de 2012
La .cuina .catalana, .a .debat
La .preocupació .que .la .cuina .catalana .va .perdent .cada .vegada .més .terreny .en .l’àmbit .domèstic .dugué .a .la .Secció .de .Filosofia .

i .Ciències .Socials .de .l’IEC, .en .col·laboració .amb .l’Acadèmia .Catalana .de .Gastronomia, .a .organitzar .el .seminari .«La .cuina .

catalana .a .la .cruïlla: .entre .la .cuina .d’autor .i .la .desaparició .de .la .cuina .casolana» . .Hi .foren .convidats .una .vintena .de .

reconeguts .experts .per .a .debatre .sobre .la .paradoxal .situació .que, .en .un .dels .moments .de .màxim .reconeixement .internacional, .

la .cuina .catalana .es .troba .en .franca .decadència .en .l’àmbit .quotidià .i .proper .

9 de maig de 2012
Creix .l’ús .del .català
La .presidenta .de .la .Xarxa .CRUSCAT, .Mariàngela .Vilallonga, .i .el .director, .Miquel .À . .Pradilla, .presentaren .l’estudi .«El .

català, .al .2011: .capacitat .d’atracció .i .llengua .de .consum .als .media» . .L’estudi, .realitzat .a .partir .de .les .dades .més .recents .del .

Baròmetre .de .la .Comunicació .i .la .Cultura, .impulsat .per .la .Fundació .Audiències .de .la .Comunicació .i .la .Cultura .(FUNDACC), .

revela .que .l’ús .del .català .creix .entre .les .persones .que .no .el .tenen .com .a .primera .llengua .i .augmenta .el .consum .de .mitjans .en .

català .

18 de maig de 2012
L’Atri .dels .Gentils
Creients .i .agnòstics .es .trobaren .en .un .esdeveniment .cultural .i .de .diàleg .intel·lectual .a .l’IEC, .al .Museu .Nacional .d’Art .de .

Catalunya, .a .la .Universitat .de .Barcelona .i .a .la .basílica .de .la .Sagrada .Família, .promogut .pel .Consell .Pontifici .de .la .Cultura .

FotoGraFia .13 . . Cloenda .de .l’Any .de .la .

Paraula .Viva . .Pati .de .la .Casa .de .

Convalescència .de .l’IEC .
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21 al 24 de maig de 2012
Visita .de .la .Càtedra .UNESCO .a .Xipre
El .director .de .la .Càtedra .de .Llengües .i .Educació, .Joan .A . .Argenter, .participà .a .Nicòsia .en .el .col·loqui .Llengües amenaçades 

de la Mediterrània oriental: reptes actuals, .organitzat .per .la .Universitat .de .Xipre .i .l’Institut .National .des .Langues .et .

Civilisations .Orientales .(INALCO, .París), .amb .la .conferència .inaugural .«Enclavaments .lingüístics .i .comunitats .

d’enclavament .a .la .Mediterrània» . .També .visità .la .comunitat .maronita .de .Xipre .Kormakitis, .on .viuen .parlants .nadius .del .

sanna .o .àrab .maronita .xipriota, .una .llengua .greument .amenaçada .

22 de maig de 2012
Estratègia .catalana .de .conservació .de .flora
Per .encàrrec .de .la .Direcció .General .de .Medi .Natural .i .Biodiversitat .de .la .Generalitat .de .Catalunya, .la .Institució .Catalana .

d’Història .Natural .de .l’IEC .està .elaborant .l’«Estratègia .catalana .de .conservació .de .la .flora», .la .qual .s’estructura .en .cinc .

àmbits: .comprensió .i .documentació .de .la .diversitat .vegetal; .conservació; .ús .sostenible; .educació .i .conscienciació, .i .formació . .

Està .previst .realitzar .un .ampli .procés .participatiu .en .què .puguin .intervenir .tots .els .botànics .interessats .

24 de maig de 2012
Cinquenes .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 . .

Són .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 . .El .vicepresident .Joandomènec .Ros .hi .

pronuncià .la .conferència .«Revistes .nacionals .en .un .context .internacional . .La .selecció .natural .en .la .difusió .de .la .ciència» .

(fotografia .14) .

24 de maig de 2012
Cloenda .de .la .X .Jornada .de .la .SCATERM
La .X .Jornada .de .la .Societat .Catalana .de .Terminologia .de .l’IEC, .sota .el .títol .«Els .manlleus .en .la .terminologia .musical», .

analitzà .les .aportacions .que .altres .llengües .han .fet .al .llarg .de .la .història .al .lèxic .musical .català . .S’hi .discutiren .formes .i .usos .

en .la .terminologia .musical, .tant .des .de .la .creació .i .la .interpretació, .com .des .de .la .indústria .i .la .circulació .dels .productes .

relacionats .amb .la .música .

FotoGraFia .14 . . . D’esquerra .a .dreta, .Ricard .

Guerrero, .Joandomènec .Ros, .Salvador .Giner .i .

Salvador .Alegret .
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24 de maig de 2012
Llibre .sobre .les .arrels .verbals .semítiques
La .Societat .Catalana .d’Estudis .Hebraics .de .l’IEC .presentà .el .llibre .Origen etimològic dels verbs làmed-he de l’hebreu 

masorètic. Un estudi sobre la formació de les arrels verbals en semític, .d’Eulàlia .Vernet .i .Pons, .a .càrrec .de .Gregorio .del .

Olmo, .catedràtic .emèrit .de .filologia .hebrea .de .la .Universitat .de .Barcelona, .i .de .la .mateixa .autora .

29 de maig de 2012
Premis .de .les .XVII .Proves .Cangur .de .Matemàtiques .
Els .premis .de .les .proves, .en .què .participen .estudiants .d’entre .tercer .de .secundària .i .segon .de .batxillerat, .es .lliuraren .a .la .sala .

d’actes .de .la .Universitat .Autònoma .de .Barcelona . .En .aquesta .convocatòria .participaren .gairebé .28 .000 .nois .i .noies .d’arreu .

de .les .terres .de .llengua .catalana . .Els .alumnes .provenien .de .562 .centres .pertanyents .a .202 .municipis, .de .36 .comarques .a .més .

d’Andorra .i, .per .l’agrupació .de .diversos .centres .en .un .mateix .lloc, .hi .van .haver .seus .del .Cangur .en .31 .comarques .de .

Catalunya . .S’atorgaren .seixanta .premis .de .quatre .categories .(fotografia .15) .

2 de juny de 2012
Novena .Fira .del .Llibre .Ebrenc
El .president .de .l’IEC, .Salvador .Giner, .inaugurà .la .9a .Fira .del .Llibre .Ebrenc, .organitzada .pel .Centre .d’Estudis .de .la .Ribera .

d’Ebre, .l’Ajuntament .de .Móra .d’Ebre .i .l’Institut .Ramon .Muntaner, .una .fira .que .fomenta .el .món .del .llibre .a .la .zona .de .l’Ebre .

amb .una .visió .que .supera .les .fronteres .catalanes .

6 de juny de 2012
I .Jornada .Temàtica .de .la .Xarxa .CRUSCAT
Sota .el .títol .«La .sociolingüística .de .la .variació .en .l’àmbit .de .la .llengua .catalana», .aquesta .primera .jornada .tractà .de .

l’enfocament .variacionista, .el .qual .ha .permès .d’avançar .en .la .caracterització .social .del .llenguatge .i .en .l’ordenació .i .

l’explicació .de .la .diversitat .lingüística .

FotoGraFia .15 . . Guardonats .amb .els .premis .

Cangur .
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11 de juny de 2012
Placa .commemorativa .de .Ramon .Aramon .(1907-2000)
En .un .acte .emotiu, .l’IEC .col·locà .una .placa .en .memòria .de .Ramon .Aramon .i .Serra .al .despatx .de .la .Casa .de .Convalescència .

on .treballava, .per .honorar .la .memòria .de .qui .fou .secretari .general .de .l’IEC .durant .els .anys .més .durs .de .la .corporació . .La .

família .Aramon .féu .donació .del .bust .original .en .bronze, .obra .de .Joaquim .Ros .i .Bofarull, .que .ha .quedat .instal·lat .en .la .

mateixa .sala . .Els .antics .secretaris .generals, .els .presidents .que .ha .tingut .la .Secció .Filològica, .els .membres .del .Consell .

Permanent .i .els .de .la .Comissió .d’Homenatge .a .Aramon, .assistiren .a .l’acte .que, .ultra .el .parlament .del .president, .constà .d’una .

glossa .sobre .l’homenatjat .per .Oriol .Casassas, .un .parlament .de .Núria .Aramon .en .nom .de .la .família .i .la .lectura .de .Mariàngela .

Vilallonga .del .poema .escrit .per .Miquel .Dolç .dedicat .a .Ramon .Aramon .(fotografia .16) .

12 de juny de 2012
Presentació .de .Selecta Ferran Sunyer i Balaguer
El .llibre .és .un .homenatge .al .matemàtic .català .Ferran .Sunyer .i .Balaguer .en .el .centenari .del .seu .naixement . .L’obra .recull .en .

una .edició .facsímil .els .principals .articles .publicats .per .Sunyer .i .l’anàlisi .que .en .fan .els .professors .Joaquim .Bruna .i .Julià .Cufí . .

L’acte .de .presentació .fou .presidit .pel .conseller .d’Economia .i .Coneixement, .Andreu .Mas-Colell . .

12 de juny de 2012
Presentació .de .Ta zôia. L’espai a Grècia
Acte .de .presentació .del .llibre .Ta zôia. L’espai a Grècia II: els animals i l’espai, .editat .per .Montserrat .Jufresa .i .Montserrat .

Reig, .organitzat .per .l’Institut .Català .d’Arqueologia .Clàssica .i .la .Societat .Catalana .d’Estudis .Clàssics .de .l’IEC .

18 de juny de 2012
Actes .del .III .Simposi .sobre .Carles .Riba
L’Aula .Magna .de .la .Universitat .de .Barcelona .acollí .la .presentació .de .les .Actes del III Simposi Carles Riba, .que .se .celebrà .a .

Barcelona .entre .el .30 .de .novembre .i .el .2 .de .desembre .de .2009, .organitzada .per .la .Secció .Filològica .de .l’IEC .i .l’Aula .Carles .

Riba .de .la .Universitat .de .Barcelona . .Amb .la .presentació .de .les .Actes .es .va .cloure .l’homenatge .a .Carles .Riba .iniciat .amb .la .

commemoració .del .cinquantè .aniversari .de .la .seva .mort .

FotoGraFia .16 . . Acte .d’homenatge .a .Ramon .

Aramon . .Sala .de .la .Presidència .de .l’IEC .
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20 de juny de 2012
Adjudicació .de .premis .de .Física .per .a .estudiants
El .jurat .nomenat .per .la .Societat .Catalana .de .Física .de .l’IEC .per .avaluar .els .treballs .presentats .a .la .novena .convocatòria .dels .

Premis .per .als .Treballs .de .Recerca .de .Batxillerat .de .la .Societat .Catalana .de .Física .atorgà .els .guardons .a .sengles .treballs .sobre .

les .pinces .òptiques .amb .materials .reciclats .i .la .radioactivitat .per .Rn .a .les .fonts .de .la .Serralada .Litoral . .Així .mateix, .concedí .

dos .accèssits .

25 de juny de 2012
Tretzè .Simposi .de .la .Fundació .La .Marató .de .TV3
El .simposi, .celebrat .a .la .seu .de .l’IEC, .donà .a .conèixer .la .recerca .biomèdica .sobre .el .dolor .crònic .finançada .amb .els .fons .

recaptats .en .La .Marató .de .TV3 .l’any .2006 . .El .president .de .la .Corporació .Catalana .de .Mitjans .Audiovisuals .i .de .la .Fundació .

La .Marató .de .TV3, .Brauli .Duart, .i .el .conseller .de .Salut .de .la .Generalitat .de .Catalunya, .Boi .Ruiz, .clogueren .l’acte .

5 de juliol de 2012
El .planejament .territorial .a .Catalunya
La .Societat .Catalana .d’Ordenació .del .Territori .de .l’IEC .presentà .el .llibre .El planejament territorial a Catalunya a inici del 

segle xxi. Una nova interpretació i projecció del país, .a .càrrec .de .Margarida .Castañer, .geògrafa .i .editora .del .llibre, .i .de .Ricard .

Pié, .arquitecte . .En .l’acte, .celebrat .a .la .Casa .de .Convalescència, .intervingueren .els .autors .de .l’obra .

5 i 9 de juliol de 2012
Música .al .claustre
L’IEC, .en .col·laboració .amb .el .Museu .de .la .Música, .organitzà .un .cicle .d’estiu .de .concerts .per .tal .de .recuperar .la .tradició .

musical .entre .les .activitats .de .les .antigues .acadèmies .de .Barcelona . .El .cicle .«Música .al .claustre» .s’inicià .el .5 .de .juliol .amb .el .

concert .Les veus del català, .amb .Lídia .Pujol, .Pau .Figueres .i .Miquel .À . .Cordero . .El .19 .de .juliol, .Stefano .Grondona .i .Laura .

Mondiello .oferiren .el .concert .L’escola catalana de guitarra .(fotografia .17) .

9 de juliol de 2012
Congrés .de .Biologia
El .Congrés .Internacional .«Global .questions .on .advanced .Biology» .se .celebrà .en .el .marc .del .primer .centenari .de .la .Societat .

Catalana .de .Biologia, .filial .de .l’IEC . .L’objectiu .fou .analitzar .el .món .de .la .biologia .des .d’un .enfocament .multidisciplinari .i .

transversal .i .afavorir .el .diàleg .entre .biòlegs .de .diferents .disciplines .i .entre .científics .joves .i .científics .reconeguts . .Hi .

participaren .més .de .vuit-cents .experts .d’arreu .del .món .

FotoGraFia .17 . . El .guitarrista .Stefano .

Grondona .
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16 al 23 d’agost de 2012
XLIV .Universitat .Catalana .d’Estiu
La .Universitat .Catalana .d’Estiu .se .celebra .a .Prada, .a .la .comarca .del .Conflent .(Catalunya .del .Nord), .des .de .fa .quaranta-

quatre .anys .i .ha .estat .un .espai .de .llibertat .i .de .trobada .d’estudiants, .professors, .professionals, .especialistes, .polítics .i .

assistents .en .general .dels .vuit .territoris .que .formen .els .Països .Catalans . .Durant .nou .dies .Prada .acollí .una .de .les .

manifestacions .culturals .de .més .projecció .de .la .Catalunya .del .Nord .i .s’hi .pogueren .sentir .tots .els .accents .de .la .nostra .llengua .
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2 . . Declaracions .i .adhesions

— . Declaració arran de la sentència del Tribunal Constitucional sobre el model educatiu català (5 .de .setembre .de .2011)

Amb .aquesta .declaració .l’IEC .volgué .expressar .amb .fermesa .el .seu .suport .al .manteniment .i .la .millora .del .model .educatiu .

actual .de .Catalunya, .tot .confiant .que .els .tribunals .no .cediran .davant .les .pretensions .de .provocar .un .conflicte .lingüístic .a .

Catalunya .

— . Nota de suport de l’Institut d’Estudis Catalans al moviment per la llengua (Illes Balears) (19 .de .març .de .2012)

L’IEC, .conscient .de .les .greus .conseqüències .que .poden .comportar .per .al .futur .de .la .llengua .catalana .les .mesures .legislatives .

anunciades .pel .Govern .actual .de .les .Illes .Balears, .assumí .com .a .pròpies .les .al·legacions .presentades .per .la .Universitat .de .les .

Illes .Balears .contra .l’avantprojecte .de .Llei .de .funció .pública .

— . Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans davant l’anunci del Govern d’Aragó de derogar la Llei de llengües (20 .de .

juny .de .2012)

L’IEC .donà .suport .a .la .declaració .que .les .entitats .agrupades .sota .el .nom .d’Iniciativa .Cultural .de .la .Franja .feren .sobre .la .

derogació .de .la .Llei .de .llengües .d’Aragó .

Declaracions de les societats filials

— . Declaració de la Societat Catalana de Pedagogia .en relació amb les bases científiques, pedagògiques i socials de 

l’escola catalana i la immersió lingüística .(5 .d’octubre .de .2011)

— . Document conjunt de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori de l’IEC i altres associacions sobre el projecte 

denominat Eurovegas .(1 .de .juny .de .2012)

— . Declaració de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics de l’IEC arran de la sentència del Tribunal Suprem (12 .de .juny .

de .2012)
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3 . . Visites .institucionals

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

• . Ramón .Villares, .president .del .Consello .da .Cultura .Galega .(15 .de .setembre .de .2011)

• . Pere .Gimferrer, .escriptor .(15 .de .setembre .de .2011)

• . Diversos .notaris .nord-catalans, .acompanyats .per .Joan .Peytaví, .membre .de .la .Secció .Filològica .(16 .de .setembre .de .2011)

• . Carlos .Andradas, .president .de .la .Confederación .de .Sociedades .Científicas .de .España .(23 .de .setembre .de .2011)

• .  .Diversos .membres .de .la .Casa .de .Velázquez, .acompanyats .per .Stéphane .Michonneau, .director .d’Estudis .per .a .les .Èpoques .

Moderna .i .Contemporània, .i .Xavier .Baudoin, .director .d’Estudis .Artístics .(29 .de .setembre .de .2011)

• . Ferran .Ruiz .Tarragó, .president .del .Consell .Escolar .de .Catalunya .(6 .d’octubre .de .2011)

• . Artur .Mas .i .Gavarró, .president .de .la .Generalitat .de .Catalunya .(11 .d’octubre .de .2011)

• . José .M . .Murià, .historiador .de .la .Universitat .de .Guadalajara .(Mèxic) .(19 .d’octubre .de .2011)

• . Pedro .Menéndez, .director .de .l’IES .Miquel .Tarradell .(23 .de .gener .de .2012)

• . Jaume .Martín .Puchol, .cònsol .honorari .de .la .República .Txeca .(25 .gener .de .2012)

• .  .Delegació .del .poble .aromà, .acompanyada .per .Jaume .de .Puig .i .Oliver, .membre .de .la .Secció .de .Filosofia .i .Ciències .Socials .

(8 .de .febrer .de .2012)

• .  .Lars .Walloe, .Roger .Elliott .i .Dan .Coates, .president, .tresorer .i .secretari .executiu .respectivament .de .l’Academia .Europaea .

(10 .de .febrer .de .2012)

• . Josep .Romeu .i .Castell, .president .del .Centre .d’Estudis .d’Ulldecona .(13 .de .febrer .de .2012) .

• . Marçal .Sintes, .director .del .Centre .de .Cultura .Contemporània .de .Barcelona .(18 .d’abril .de .2012)

• . Andreu .Mas-Colell, .conseller .d’Economia .i .Coneixement .(12 .de .juny .de .2012)

• . Francesc .Monjo, .president .de .l’Institut .d’Estudis .Calpins .(13 .de .juny .de .2012)

• . Boi .Ruiz, .conseller .de .Salut .de .la .Generalitat .de .Catalunya .(25 .de .juny .de .2012)
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4 . . Premis .Sant .Jordi

Atorgats .en .un .acte .públic .el .26 .d’abril .a .la .Sala .Prat .de .la .Riba .de .l’IEC:

Premis o borses d’estudi Treballs Autors

Premi .IEC .d’Història .Moderna .Joan .
Reglà

La Guerra de Successió i l’orde de Malta a Catalunya 
(1700-1714)

Francesc .Amorós .i .Gonell

Premi .IEC .d’Història .Literària .
Manuel .Milà .i .Fontanals

Francesc Pelai Briz: entre la literatura i l’activisme 
patriòtic

Ramon .Panyella .i .Ferreres

Premi .IEC .de .Ciències .Químiques .
Antoni .de .Martí .i .Franquès

Estratègies per al tractament d’aigües biorecalcitrants 
mitjançant processos d’oxidació avançada

Anna .Serra .Clusellas

Premi .IEC .de .Ciències .de .l’Enginyeria .
Rafael .Campalans

Aplicació de les tecnologies metamaterials per a 
l’optimització de components per a sistemes 
d’identificació per radiofreqüència RFID

Ferran .Paredes .Marco

Premi .IEC .de .Comunicació .Social .
Joan .Givanel .i .Mas

Premsa de transició. La funció i evolució dels diaris de 
Barcelona durant la transició democràtica (1975-1978)

Marcel .Mauri .i .de .los .Rios

Premi .IEC .de .Geografia .Lluís .Solé .i .
Sabarís

Perspectives per a la ramaderia del Pirineu català. 
Anàlisi multidimensional dels seus condicionants a 
partir de l’exemple de la vall Fosca (Pallars Jussà)

Maria .Barrachina .Jiménez

Premi .Ferran .Sunyer .i .Balaguer Complex Kleinian groups Angel .Cano, .Juan-Pablo .
Navarrete .i .José .Seade

Premi .Matemàtiques .i .Societat .
(Fundació .Ferran .Sunyer .i .Balaguer)

Josep .Corbella .Domènech, .per .la .sèrie .d’articles .«El .
cervell .matemàtic», .de .la .secció .«Viure .a .l’estiu» .de .La 
Vanguardia, .publicats .del .24 .de .juliol .al .4 .de .setembre .
de .2011

Premi .Fundació .Mercè .Rodoreda Beyond containment: corporeality in Mercè Rodoreda’s 
literature

Eva .Bru-Domínguez

Premi .Josep .M . .Sala-Trepat .(Societat .
Catalana .de .Biologia)

Pedro .Medina .Vico

Premi .Lupa .d’Or .de .la .Societat .
Catalana .de .Sociolingüística

Les llengües al sofà Emili .Boix-Fuster .i .Rosa .M . .
Torrens .Guerrini

Concurs .de .Joves .Sociòlegs De la norma social a la dissidència. Un procés de 
transformació epistemològica pertorbador

Albert .Martín .i .Gómez

Accèssit Mares sobrecarregades. Factors que causen una major 
dedicació de les mares en el treball domèstic a 
Catalunya

Albert .Julià .Cano
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Premi .de .l’Associació .Catalana .de .
Ciències .de .l’Alimentació

Bioconservació i alta pressió hidrostàtica com a 
obstacles per millorar la seguretat del pernil curat 
llescat amb diferent activitat d’aigua

Anna .Hereu .Soms

Premi .de .la .Institució .Catalana .
d’Estudis .Agraris

Dinàmica de la matèria orgànica i segrest de carboni 
en un sòl restaurat amb fangs de depuradora

Magdalena .Gómez .González

Accèssit Efecte del Salmosan® sobre la morfometria de l’intestí 
de pollastres inoculats amb Salmonella .enterica var. 
enteritidis. Estudi comparatiu amb colistina i parets 
cel·lulars de Saccharomyces .cerevisiae

M . .Teresa .Brufau .Bonet

Premi .de .la .Institució .Catalana .
d’Història .Natural

Les plantes endèmiques dels Pirineus. Una anàlisi 
ecològica i biogeogràfica de la flora vascular exclusiva 
de la serralada

Cristina .Rota .Moreno

Premi .de .la .Societat .Catalana .
d’Estudis .Històrics

L’aflorament de societats i grups artístics. Vers el 
foment de les belles arts a la Barcelona del tombant de 
segle (1846-1923)

Esther .Alsina .Galofré

Premi .de .la .Societat .Catalana .de .
Biologia

Cancer .stem .cells en línies cel·lulars pancreàtiques i 
sensibilitat als inhibidors d’EGFR, Her-2 i IGF-IR

Susanna .Pomés .López

Accèssits Efectes del canvi global sobre el gènere Molva Cristina .Miret .Casals .i . .
Laura .Vera .Montoro

Noves estratègies terapèutiques per a malalties 
neurodegeneratives. Malalties de Parkinson i 
Huntington

Elena .Vicario .Orri

Premi .de .la .Societat .Catalana .de .
Química

Síntesi de derivats de tiofè i benzo[b]tiofè mitjançant 
reaccions de formació d’enllaços C-C catalitzades per 
Pd

Mónica .Raduán .Doménech

Premi .de .la .Societat .Catalana .
d’Ordenació .del .Territori

Downtown Girona Bruna .Vila .Solà

Premi .dels .Amics .de .l’Art .Romànic El santuari del Tallat: les vicissituds d’un edifici del 
tardogòtic català

Sebastià .Sánchez .Sauleda

Premi .Évariste .Galois .de .la .Societat .
Catalana .de .Matemàtiques

EDP de reacció-difusió, desigualtats isoperimètriques i 
pesos monomials

Xavier .Ros .Oton

Problemes algorísmics en grups lliures per lliure-abelià Jordi .Delgado .Rodríguez

Accèssits Punts racionals en corbes de Shimura sobre cossos 
quadràtics imaginaris

Carlos .de .Vera .Piquero

Premi .Jordi .Porta .i .Jué .de .la .Societat .
Catalana .de .Física

Superconductivitat: somni o futur? José .Ignacio .Valero .Moreno
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Capes antireflectants i texturades per a cèl·lules solars Miquel .Gomez .Umbert

Accèssits
Nanses hologràfiques altament estables combinades 
amb mesures de força precises utilitzant interferometria 
en el pla focal imatge

Ferran .Marsà .Samper

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

Los lligallos canareus Institut .Sòl-de-Riu .d’Alcanar

Premi .Catalunya .d’Economia Espanya, capital París Germà .Bel .i .Queralt

Premi .Jaume .Camp .de .
Sociolingüística

Camins cap a la llengua. Models d’incorporació a l’ús 
del català de les persones d’origen castellanoparlant

Enric .Saurí .Saula, .Jordi .Solà .
Ferrer, .Montserrat .Treserra .
Pijuan .i .Marta .Rovira .Martínez

Ajuts .Fundació .Mercè .Rodoreda Women and the places and spaces of London and 
Barcelona

Anna .Elgar

Una novel·la per assajar: formes narratives de la 
generació literària dels setanta

Andratx .Badia .Escolà

Borsa .d’estudi .Abelard .Fàbrega Evolució arquitectònica del nucli antic de Sabadell Joaquim .Pont .i .Muñoz

Borsa .d’estudi .Ramon .d’Alòs-Moner Recull bibliogràfic dels suburbis de les ciutats 
episcopals catalanes (s. iv-x dC)

Aaron .López .Batlle

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

Audiencia y televisiones públicas: ETB y Televisió de 
Catalunya vistas por sus espectadores. Un análisis 
comparado de la percepción de la ciudadanía sobre la 
televisión de proximidad

Estefanía .Jiménez .Iglesias

Borses .d’estudi .Generalitat . .
de .Catalunya

Els mètodes d’aprenentatge cooperatiu a Catalunya i la 
resta del domini lingüístic català i a Hongria

Noémi .Mátraházi .(Hongria)

Ryszard Kapuściński als Països Catalans Aleksandra .Katarzyna .
Wiktorowska .(Polònia)

Repertori analític i comparat de fonts per a l’estudi de 
la relació entre moviment obrer i migracions internes en 
contextos de desenvolupament industrial (Barcelona-
Torí, 1955-1969)

Michelangela .Di .Giacomo .
(Itàlia)

Sexisme lingüístic i acceptació dels neologismes en la 
vida quotidiana

Katalin .Pajer .(Hongria)

Borses .d’estudi .Països .Catalans Museus i turisme cultural a Catalunya i les Illes 
Balears

Lourdes .Melis .Gomila

Estudi comparatiu de la poesia contemporània de 
dones a Catalunya, al País Valencià i a les Illes Balears 
des del punt de vista del gènere i de la intertextualitat

Maria-Antònia .Massanet .Mayol
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Les relacions epistolars de les ciutats de Barcelona, 
València i Palma entre els segles xvi i xvii

Vicent .Baydal .Sala

L’opinió informativa sobre la construcció identitària 
nacional a Catalunya i al País Valencià durant la 
transició democràtica espanyola als periòdics ‘Avui’, 
‘La Vanguardia’, ‘Levante-EMV’ i ‘Las Provincias’: 
estudi de casos

Verònica .Roselló .Cervera

Borses .Ferran .Sunyer .i .Balaguer Jordi .Serra .i .Musach

Míriam .Alcalà .Vicente

Nuno .R . .Barroso .Freitas

Joan .Bosa .Puigredon

Elona .Agora
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5 . . Convenis .de .col·laboració

Durant .el .curs .2011-2012, .l’Institut .d’Estudis .Catalans .ha .establert .els .convenis .de .col·laboració .següents .(per .ordre .

cronològic .de .signatura):

• .  .L’1 .de .setembre .de .2011, .amb .la .Universitat .de .Barcelona, .per .al .projecte .«Ciència, .tecnologia .i .ètica» .

• .  .El .8 .de .setembre .de .2011, .amb .la .Fundació .Ferran .Sunyer .i .Balaguer, .per .a .la .celebració .dels .actes .commemoratius .del .

centenari .del .naixement .de .Ferran .Sunyer .i .Balaguer .

• .  .El .21 .de .setembre .de .2011, .amb .la .Universitat .Jaume .I .de .Castelló, .per .a .l’intercanvi .d’informació .estadística .en .matèria .

de .recerca .

• .  .El .22 .de .setembre .de .2011, .amb .l’Ajuntament .de .Guissona, .l’Institut .d’Estudis .Ilerdencs .de .la .Diputació .de .Lleida, .el .

Consell .Comarcal .de .la .Segarra, .la .Universitat .Autònoma .de .Barcelona .i .el .Patronat .d’Arqueologia .de .Guissona, .un .

conveni .de .cooperació .per .a .les .actuacions .del .Patronat .d’Arqueologia .de .Guissona .al .Parc .Arqueològic .i .al .Museu .de .

Guissona .

• .  .El .28 .de .setembre .de .2011, .amb .l’Acadèmia .de .Ciències .Mèdiques .i .de .la .Salut .de .Catalunya .i .de .Balears .i .la .seva .

Fundació .Privada, .un .conveni .marc .de .col·laboració .

• .  .El .5 .d’octubre .de .2011, .amb .la .Universitat .Pompeu .Fabra, .un .acord .de .col·laboració .per .al .desenvolupament .d’una .xarxa .

d’observatoris .de .neologia .de .les .varietats .geolectals .del .català .i .un .conveni .específic .de .col·laboració .per .al .suport .a .les .

activitats .de .l’Observatori .de .Neologia .

• .  .El .3 .de .novembre .de .2011, .amb .la .Fundació .Noguera, .per .al .finançament .i .la .difusió .de .l’obra .Miscel·lània Puig 

Salellas .

• .  .El .10 .de .novembre .de .2011, .amb .la .Universitat .de .Lleida .mitjançant .la .Càtedra .Màrius .Torres, .un .conveni .de .cooperació .

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

• .  .El .14 .de .desembre .de .2011, .amb .Publicacions .de .la .Universitat .de .València, .un .conveni .específic .per .a .la .coedició .de .la .

traducció .al .català .de .l’obra .Our biosphere .

• .  .El .15 .de .desembre .de .2011, .amb .Publicacions .de .la .Universitat .de .València, .un .conveni .específic .per .a .la .coedició .de .

l’obra .Del 1640 al 1705. L’autogovern de Catalunya i la classe dirigent catalana en el joc de la política internacional 

europea, .d’Antoni .Simon .

• .  .El .20 .de .desembre .de .2011, .amb .el .Col·legi .Oficial .de .Doctors .i .Llicenciats .en .Filosofia .i .Lletres .i .Ciències .de .Catalunya, .

un .conveni .marc .de .col·laboració .

• .  .L’11 .de .gener .de .2012, .amb .Publicacions .de .la .Universitat .de .València, .un .conveni .per .a .la .coedició .de .l’obra .Jeroni 

Munyós i la frontera valenciana amb Castella (1565-1566), .editada .per .Vicenç .Rosselló .
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• .  .El .27 .de .gener .de .2012, .amb .l’Institut .Català .d’Arqueologia .Clàssica, .un .conveni .de .coedició .de .l’obra .Ta zôia. L’espai a 

Grècia II: els animals i l’espai .

• .  .El .30 .de .gener .de .2012, .amb .la .Fundació .Privada .Acadèmia .de .Ciències .Mèdiques .i .de .la .Salut .de .Catalunya .i .de .Balears, .

una .addenda .al .conveni .marc .de .col·laboració .per .a .desenvolupar .projectes .i .activitats .científiques .en .matèria .

d’immunologia .

• .  .El .10 .de .febrer .de .2012, .amb .el .Departament .de .Cultura, .l’Institut .Català .de .les .Empreses .Culturals .(Filmoteca .de .

Catalunya), .la .Biblioteca .de .Catalunya, .el .Gran .Teatre .del .Liceu, .el .Centre .de .Cultura .Contemporània .de .Barcelona, .el .

Museu .d’Art .Contemporani .de .Barcelona .i .l’Institut .de .Cultura .de .Barcelona, .un .conveni .marc .de .col·laboració .entre .les .

institucions .culturals .del .barri .del .Raval .per .a .la .difusió .de .la .cultura .

• .  .El .28 .de .febrer .de .2012, .amb .l’Institut .Geològic .de .Catalunya, .un .conveni .de .col·laboració .en .matèria .de .sismologia .

• .  .L’1 .de .març .de .2012, .amb .la .Federació .d’Entitats .per .a .l’Ensenyament .de .les .Matemàtiques .a .Catalunya, .una .addenda .al .

conveni .per .a .la .coedició .de .la .revista .Nou Biaix .

• .  .L’1 .de .març .de .2012, .amb .la .Fundació .Catalunya .Caixa, .per .a .la .celebració .de .la .prova .Cangur .de .matemàtiques .

• .  .El .3 .d’abril .de .2012, .amb .la .Fundació .Carles .Salvador, .un .acord .de .col·laboració .per .a .la .promoció .i .difusió .de .la .llengua .

catalana .

• .  .El .18 .d’abril .de .2012, .amb .PRIORITAT, .paisatge .cultural .patrimoni .mundial, .un .conveni .de .col·laboració .per .a .l’estudi, .

preservació .i .difusió .de .la .toponímia .del .Priorat .

• .  .El .23 .de .maig .de .2012, .amb .l’Institut .Joan .Lluís .Vives, .un .conveni .marc .de .col·laboració .

• .  .El .29 .de .maig .de .2012, .amb .l’Obra .Social .de .la .Caixa .d’Estalvis .i .Pensions .de .Barcelona, .per .a .l’atorgament .del .Premi .

Catalunya .de .Sociologia .

• .  .El .5 .de .juny .de .2012, .amb .la .Càtedra .Màrius .Torres .de .la .Universitat .de .Lleida, .una .addenda .al .conveni .de .cooperació .per .

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

• .  .El .15 .de .juny .de .2012, .amb .l’Arxiu .de .Tradicions .de .l’Alguer .i .l’Institut .Alacantí .de .Cultura .Juan .Gil-Albert, .per .a .la .

coedició .de .l’obra .La recerca folklòrica: persones i institucions .
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6 . . Fons .d’art

Durant .el .curs .s’ha .incorporat .al .fons .d’art .l’obra .següent:

• . Bust de Ramon Aramon i Serra, .de .Joaquim .Ros .i .Bofarull .(Barcelona, .1906-1991) .

Bust .original .en .bronze, .esculpit .l’any .1982, .amb .les .mides .següents: .17 .× .22 .× .30 .cm .

El .bust, .propietat .de .la .família .Aramon .i .Stein, .ha .estat .donat .a .l’Institut .d’Estudis .Catalans, .a .qui .n’han .cedit .també .els .

drets .d’explotació . .L’escultura .es .troba .a .la .Sala .de .la .Presidència .
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1 . . Selecció .de .programes .de .recerca*

Secció Històrico-Arqueològica

• . Base de dades de monuments commemoratius
Director: .Albert .Balcells .i .González .

• . Catalunya Carolíngia
Directors: .Gaspar .Feliu .i .Montfort .i .Josep .M . .Salrach .i .Marès

• . Ciutat romana de Iesso (Guissona). Recerca arqueològica (amb .la .col·laboració .del .Patronat .Arqueològic .de .
Guissona)
Director: .Josep .Guitart .i .Duran

• . Corpus Antiquitatum Americanensium (programa .de .la .Unió .Acadèmica .Internacional .amb .la .participació .de .l’IEC)
Directors: .Josep .Guitart .i .Duran .i .Victòria .Solanilla .Demestre

• . Corpus de trobadors (programa .de .la .Unió .Acadèmica .Internacional .amb .la .participació .de .l’IEC)
Directors: .Tomàs .Martínez .Romero .i .Vicenç .Beltran .i .Pepió

• . Corpus documental de les relacions internacionals de Catalunya i de la Corona d’Aragó
Directors: .M . .Teresa .Ferrer .i .Mallol .i .Manuel .Riu .i .Riu

• . Corpus textual de la Catalunya del Nord: Catàleg d’Impresos Rossellonesos 
Directora: .Eulàlia .Duran .i .Grau

• . Corpus Inscriptionum Latinarum 
Director: .Marc .Mayer .i .Oliver

• . Diccionari dels historiadors de l’art català
Directors: .Francesc .Fontbona .i .de .Vallescar .i .Bonaventura .Bassegoda .i .Nonell

• . Edició crítica de les obres completes de Manuel Milà i Fontanals
Director: .Manuel .Jorba .i .Jorba

• . Els cereals als mercats dels Països Catalans a l’edat mitjana: la gestió dels intercanvis d’un aliment estratègic
Director: .Antoni .Riera .i .Melis

• . 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

• . Percepció del Patrimoni Artístic
Director: .Romà .Escalas .i .Llimona

* . La .llista .completa .la .trobareu .a .la .Memòria: Curs 2011-2012 .

III.  Recerca
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• . Repertori de manuscrits catalans
Directora: .Eulàlia .Duran .i .Grau

• . Tabula Imperii Romani - Forma Orbis Romani (TIR-FOR): Forma Conventus Tarraconensis
Director: .Josep .Guitart .i .Duran

Secció de Ciències Biològiques

• . Amines, poliamines i altres components bioactius dels aliments
Directors: .Abel .Mariné .i .Font .i .M . .Teresa .Veciana .i .Nogues

• . Corpus ictionímic del català. Diccionaris de peixos i de mamífers marins
Director: .Jordi .Lleonart .i .Aliberas .

• . Els sistemes naturals del delta del Llobregat
Director: .Joan .Pino .i .Vilalta

• . Flora i cartografia de les plantes, els fongs i la vegetació
• . Flora .i .cartografia .de .briòfits .(Montserrat .Brugués .i .Domènech)
• . Biodiversitat .micològica .de .Catalunya .(Xavier .Llimona .i .Pagès)
• . Cartografia .de .la .vegetació .de .Catalunya .(Josep .Vigo .i .Bonada)

• . Galeria de científics catalans
Directora: .Mercè .Durfort .i .Coll

• . Millora de la presència de la llengua catalana dins de recopilacions internacionals de noms de plantes. 
Vocabulari multilingüe de noms de plantes
Directors: .Mercè .Durfort .i .Coll .i .Eduard .Parés .i .Español

• . Recuperació i difusió del patrimoni científic català (1898 i 1938)
Directors: .Francesc .Asensi .i .Botet .i .Àlvar .Martínez .Vidal

• . Un atles genètic i lingüístic dels cognoms catalans (en .col·laboració .amb .l’Institut .de .Biologia .Evolutiva, .la .Universitat .
Pompeu .Fabra .i .el .Consell .Superior .d’Investigacions .Científiques)
Director: .Jaume .Bertranpetit .i .Busquets

Secció de Ciències i Tecnologia

• . 100 anys de Matemàtiques a l’Institut d’Estudis Catalans (1911-2011)
Director: .Manuel .Castellet .i .Solanas

• . Ciència, tecnologia i ètica
Director: .Josep .Amat .i .Girbau

• . De com el dret civil català pot facilitar la transferència de tecnologia
Directors: .Alícia .Casals .i .Gelpí .i .Frederic .Luque .i .Carrillo

• . Diccionaris de ciència i tecnologia 
Director: .Salvador .Alegret .i .Sanromà
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Secció Filològica

Programes 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)

• . Diccionari manual de la llengua catalana. Segona edició.
Director: .Joaquim .Rafel .i .Fontanals

• . Nomenclàtors oficials de toponímia de Catalunya, la Catalunya del Nord i les Illes Balears 
Director: .Josep .Moran .i .Ocerinjauregui

• . Nou diccionari de la llengua catalana
Director: .Joaquim .Rafel .i .Fontanals

• . Projecte de Recerca i Codificació de la Llengua de Signes Catalana 
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

Programes 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

• . Constitució d’un corpus textual per a una gramàtica del català modern (amb .la .col·laboració .de .la .Universitat .
d’Alacant, .la .Universitat .de .València .i .l’Institut .Internacional .de .Traducció)
Director: .Josep .Martines .Peres

• . Diccionari del català contemporani - Diccionari descriptiu de la llengua catalana
Director: .Joaquim .Rafel .i .Fontanals

• . Digitalització de l’epistolari de Josep Sebastià Pons
Directors: .Josep .Moran .i .Ocerinjauregui .i .August .Bover .i .Font

• . Els clàssics i la llengua literària: norma i cànon
Directores: .Mariàngela .Vilallonga .i .Vives .i .Montserrat .Jufresa .i .Muñoz
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• . Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (programa .de .la .Unió .Acadèmica .Internacional .amb .la .participació .de .l’IEC .
i .amb .la .col·laboració .del .Consell .Superior .d’Investigacions .Científiques)
Directors: .Joan .A . .Argenter .i .Giralt .i .Pere .Quetglas .i .Nicolau

• . Llengua i territori a Ponent i l’alt Pirineu (III). El patrimoni etnicolingüístic al Pirineu i Prepirineu occidentals i 
al nord de la Franja
Director: .Ramon .Sistac .i .Vicén

• . NEOXOC: la dimensió geolectal de la llengua catalana a través de la neologia. Anàlisi de la influència de l’anglès 
(en .col·laboració .amb .la .Universitat .Pompeu .Fabra)
Directora: .M . .Teresa .Cabré .i .Castellví

• . Obra completa de Santiago Rusiñol. Recopilació, edició, estudi i publicació
Directors: .Vinyet .Panyella .i .Balcells .i .Jaume .Cabré .i .Fabré

• . Refranyer Aguiló
Director: .Germà .Colón .Domènech

• . Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain 
Director: .Germà .Colón .Domènech

Secció de Filosofia i Ciències Socials

• . Aportacions dels economistes catalans en l’àmbit de la recerca
Director: .Eduard .Arruga .i .Valeri .

• . Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona, 3 v. Ms.1
Director: .Jaume .de .Puig .i .Oliver

• . Catàleg històric general de la premsa en català, II. La renovació del periodisme, 1899-1923
Directors: .Josep .M . .Casasús .i .Guri .i .Jaume .Guillamet .i .Lloveras

• . Competència lingüística i rendiment acadèmic en aules amb diversitat lingüística i cultural i comprensió i 
producció de textos amb recursos digitals
Director: .Joaquim .Arnau .i .Querol

• . Corpus Philosophorum Medii Aevi. Arnaldi de Villanova Opera Theologica Omnia 
Director: .Josep .Perarnau .i .Espelt

• . Diccionari enciclopèdic de pedagogia
Directors: .Josep .González-Agàpito .i .Granell .i .Joan .Mallart .i .Navarra

• . Dinàmica i evolució del paisatge de ribera
Director: .Josep .M . .Panareda .Clopés

• . El diàleg com a font de dret. Modelització dels fonaments de la filosofia política i jurídica catalana (s. xii-xxi)
Director: .Pompeu .Casanovas .Romeu

• . El periodisme científic als Països Catalans: mapa de situació i perspectives de futur
Director: .Josep .M . .Casasús .i .Guri
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• . Estructures d’implicació educativa de les famílies immigrades i efectes en la motivació i l’autoregulació de 
l’estudi com a claus de l’èxit escolar i immigració i cohesió socioeconòmica
Directora: .Carlota .Solé .i .Puig

• . Identitat i cohesió social
Coordinador: .Josep .M . .Panareda .Clopés

• . La cartografia dels Països Catalans des del Renaixement a l’edat moderna
Director: .Vicenç .M . .Rosselló .i .Verger

• . La formació i organització geohistòrica del territori català
Director: .Joan .Vilà-Valentí

• . 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

• . Una escola per servar la llengua, la identitat i la cohesió social. El Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública 
Catalana (1978 i 1988)
Director: .Josep .González-Agàpito .i .Granell

• . Vint-i-cinc anys d’integració europea
Director: .Carles .A . .Gasòliba .i .Böhm
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1 . . Resum .d’ingressos .de .l’any .2011

Desglossament d’ingressos de l’any 2011

A) Explotació

Capítol .3 . . Ingressos .propis . 1 .356 .335,85
Capítol .4 . . Transferències .corrents . 5 .796 .070,49
Capítol .5 . . Ingressos .patrimonials . . 50 .980,52

Total .explotació . 7 .203 .386,86

B) Operacions de capital

Capítol .6 . . Alienació .d’inversions .reals . 0,00
Capítol .7 . . Transferències .de .capital . 1 .564 .903,45

Total .operacions .de .capital . 1 .564 .903,45

C) Operacions financeres

Capítol .8 . . Variació .d’actius .financers . 2 .833 .644,24
Capítol .9 . . Variació .de .passius .financers . 0,00

Total .operacions .financeres . 2 .833 .644,24

Total .general . 11 .601 .934,55

IV.  Economia

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

Capítol 3. Ingressos propis

Capítol 4. Transferències corrents

Capítol 5. Ingressos patrimonials 

Capítol 6. Alienació d’inversions reals

Capítol 7. Transferències de capital

Capítol 8. Variació d’actius financers

Capítol 9. Variació de passius financers
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2 . . Resum .de .despeses .de .l’any .2011

Desglossament de despeses de l’any 2011

A) Explotació

Capítol .1 . . Remuneracions .de .personal . 4 .310 .677,28
Capítol .2 . . Despeses .de .béns .corrents .i .serveis . 2 .762 .751,66
Capítol .3 . . Despeses .financeres . 73 .480,29
Capítol .4 . . Transferències .corrents . 438 .543,22

Total .explotació . 7 .585 .452,45

B) Operacions de capital

Capítol .6 . . Inversions .reals . 1 .150 .636,12

Total .operacions .de .capital . 1 .150 .636,12

C) Operacions financeres

Capítol .9 . . Variació .de .passius .financers . 229 .872,54

Total .operacions .financeres . 229 .872,54

Total .general . 8 .965 .961,11

Capítol 1. Remuneracions de personal

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 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011

 2007 2008 2009 2010 2011

Total .d’ingressos . 13 .862 .281,23 . 12 .532 .183,05 . 13 .333 .168,82 . 13 .500 .706,16 . 11 .601 .934,55

10.000.000,00
10.500.000,00
11.000.000,00
11.500.000,00
12.000.000,00
12.500.000,00
13.000.000,00
13.500.000,00
14.000.000,00

2007 2008 2009 2010 2011

Gràfic comparatiu de despeses dels anys 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011

 2007 2008 2009 2010 2011

Total .de .despeses . 12 .587 .530,48 . 11 .365 .321,77 . 10 .612 .919,25 . 10 .667 .061,92 . 8 .965 .961,11

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

2007 2008 2009 2010 2011
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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 . .

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 .60 .publicacions .periòdiques, .de .les .quals .s’han .publicat .1 .187 .números . .Es .poden .

consultar .tots .els .sumaris .dels .números .publicats .fins .ara .i .els .continguts .de .15 .314 .articles .en .format .PDF, .equivalents .a .

188 .128 .pàgines .*

2 . . Monografies

aleGret i Sanromà, .Salvador . .Diccionari de l’utillatge químic .[recurs .electrònic] . .2011 .

amiGó .i .AnGlèS, .Ramon . .Onomàstica del terme municipal de Porrera . .Barcelona: .Societat .Catalana .de .Llengua .i .Literatura, .

2011 . .363 .p . .(Treballs .de .l’Oficina .d’Onomàstica; .21) ISBN .978-84-9965-071-5 .

arGenter, .Joan .A . .(cur .) . La gestió interestatal de les llengües transfrontereres . .Barcelona: .Càtedra .UNESCO .de .Llengües .i .

Educació, .2011 . .139 .p . .(Biblioteca .Càtedra .UNESCO; .3) .ISBN .978-84-9965-073-9 .

— . Llengües, cultures, identitats a la Mediterrània . .Barcelona: .Càtedra .UNESCO .de .Llengües .i .Educació, .2011 . .156 .p . .

(Biblioteca .Càtedra .UNESCO; .4) .ISBN .978-84-9965-092-0 . .

aSenSi eStruch, .Rosa .Maria . .Inventari dels materials etruscs procedents de col·leccions dels museus catalans . .Ed . .a .cura .de .

Marc .Mayer .i .Olivé . .Barcelona, .2011 . .244 .p . .(Memòries .de .la .Secció .Històrico-Arqueològica; .89) .ISBN .978-84-9965-

070-8 .

avoGadro, Amadeo . .Assaig sobre una manera de determinar les masses relatives de les molècules elementals dels cossos, així 

com de les proporcions amb què entren en aquests compostos. .Traducció .de .Xavier .Giménez .i .Pere .Alemany . .Introducció .

i .comentaris .de .Xavier .Giménez . .Barcelona, .2012 . .104 .p . .(Clàssics .de .la .Química; .6) .ISBN .978-84-9965-125-5 .

BalcellS, .Albert . .L’Institut d’Estudis Catalans. .Una síntesi històrica. Barcelona, .2012 . .214 .p . .(Publicacions .de .la .

Presidència; .36) .ISBN .978-84-9965-107-1 .

BarBerà, Claudi . .Lèxic de plagues i malalties dels conreus de Catalunya .[recurs .electrònic] . .2011 .

Bayer, .Pilar; .Guàrdia, .Jordi; .traveSa, .Artur . .Arrels germàniques de la matemàtica contemporània: Amb una antologia de 

textos matemàtics de 1850 a 1950 . .Barcelona, .2012 . .766 .p . .ISBN .978-84-9965-119-4 .

* . Dades .actualitzades .el .24 .de .juliol .de .2012 .

V.  Publicacions
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Beltrán lloriS, .F .; raFel FontanalS, N .; tarratS Bou, F . .(ed .) . X. Dupré. Opera selecta . Barcelona, .2011 . .828 .p . .ISBN .

978-84-9965-081-4 . .[Amb .el .patrocini .de .l’Ajuntament .de .Tarragona, .l’Escuela .Española .de .Historia .y .Arqueología .en .

Roma .- .CSIC, .l’Institut .Català .d’Arqueologia .Clàssica, .l’Institut .d’Estudis .Catalans, .l’Instituto .de .Arqueología .de .Mérida, .

el .Museu .d’Arqueologia .de .Catalunya, .el .Museu .d’Arqueologia .de .Catalunya . .Empúries .i .el .Museu .Nacional .Arqueològic .

de .Tarragona]

BoSch .i .rodoreda, .Andreu . .El lèxic alguerès de l’agricultura i la ramaderia entre els segles xvii i xviii. Barcelona, .2012 . .

290 .p . .+ .1 .CD . .(Biblioteca .Filològica; .68) .ISBN .978-84-9965-099-9 .

Buira i clua, .Toni; .Balada i llaSat, .Rafel; .SaStre, .Claude . .Plantes vasculars del quadrat UTM 31T EH04: Estany de 

Salses. Barcelona, .2012 . .70 .p . .(ORCA: .Catàlegs .Florístics .Locals; .18) .ISBN .978-84-9965-129-3 .

Cangur 2012 i altres activitats de la SCM. Barcelona: .Societat .Catalana .de .Matemàtiques, .2012 . .204 .p .

caritat, Antònia. II Jornades sobre el Teix a la Mediterrània Occidental (Olot, 26-28 de juny de 2008) . .Olot: .Institució .

Catalana .d’Història .Natural . .Delegació .de .la .Garrotxa, .2011 . .130 .p . .(Documents .de .la .Delegació .de .la .Garrotxa .de .la .

Institució .Catalana .d’Història .Natural; .1) .ISBN .978-84-9965-053-1 .

caSalS, .Daniel; .FoGuet, .Francesc .(cur .) . .La llengua i la literatura catalanes a les aules del segle xxi. .Barcelona: .Societat .

Catalana .de .Llengua .i .Literatura .en .coedició .amb .la .Universitat .Autònoma .de .Barcelona, .2012 . .199 .p . .(Treballs .de .la .

Societat .Catalana .de .Llengua .i .Literatura; .6) .ISBN .978-84-9965-124-8 .(IEC) . .ISBN .978-84-939674-2-0 .(UAB) .

caSalS .i .Gelpí, .Alícia . .Neurorobòtica, el repte de la robòtica assistencial . .Barcelona, .2011 . .76 .p . .ISBN .978-84-9965-065-4 . .

[Discurs .llegit .en .la .sessió .inaugural .del .curs .2011-2012]

caStañer, Margarida .(ed .) . El planejament territorial a Catalunya a inici del segle xxi: Una nova interpretació i projecció del 

país. Barcelona: .Societat .Catalana .d’Ordenació .del .Territori, .2012 . .58 .p . .ISBN .978-84-9965-081-4 .

cotS i moner, Jordi . La realització dels drets dels infants, avui: Seminari commemoratiu del vintè aniversari de la Convenció 

sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides. .Barcelona, .2011 . .58 .p . .(Treballs .de .la .Secció .de .Filosofia .i .Ciències .

Socials; .43) .ISBN .978-84-9965-081-4 .

cruSaFont i SaBater, Miquel . Història de la moneda de l’Occitània catalana (s. xi-xiii). .Barcelona: .Societat .Catalana .

d’Estudis .Numismàtics, .2012 . .273 .p . .(Complements .d’Acta .Numismàtica; .11) .ISBN .978-84-9965-117-0 .

cury, Philipe; .miSerey, .Yves . .Una mar sense peixos . .Traducció .de .Francesc .Maynou .i .Hernàndez . .Barcelona, .2012 . .238 .p . .

ISBN .978-84-9965-104-0 .

duran, Eulàlia; .toldrà, .Maria .(ed .) . .Itineraris. Nou estudis sobre la cultura al Renaixement . .València: .coedició .amb .

Edicions .3i4, .2012 . .298 .p . .ISBN .978-84-9965-123-1 .(IEC) . .ISBN .978-84-7502-905-4 .(3i4) . .

durFort i coll, .Mercè . .Vocabulari de biologia de la reproducció .[recurs .electrònic] . .2001 . .

Duro, Rubén . .Biodiversitat invisible. Traducció .i .correcció .de .textos .de .Mercè .Piqueras .i .Ricard .Guerrero . .Amb .la .

col·laboració .de .Mercè .Berlanga, .Carmen .Chica .i .Nicole .Skinner . .Barcelona: .coedició .amb .l’Ajuntament .de .Barcelona, .
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l’Institut .de .Cultura .i .el .Museu .de .Ciències .Naturals, .2011 . .141 .p . .ISBN .978-84-9965-056-2 .(IEC) . .ISBN .978-84-9850-

330-2 .(Ajuntament .de .Barcelona) .

eStrada .i .miyareS, .Marta . .Ecologia de les marees roges . .Barcelona, .2011 . .35 .p . .ISBN .978-84-9965-067-8 . .[Discurs .de .

recepció .de .Marta .Estrada .i .Miyares .com .a .membre .numerària .de .la .Secció .de .Ciències .Biològiques]

Ferrer .i .mallol, .M . .Teresa .(ed .) . Jaume I: .Commemoració del viii centenari del naixement de Jaume I. .Vol . .1: .El poder reial i 

les institucions. La política internacional. La família reial i la política successòria. La figura de Jaume I. El món cultural  

i artístic . .Barcelona, .2011 . .938 .p . .(Memòries .de .la .Secció .Històrico-Arqueològica; .91) .ISBN .978-84-9965-086-9 .

Ferrer .i .mallol, .M . .Teresa .(dir .); .roiG roSich, .Josep .M . .(coord .) . Història de la Generalitat de Catalunya: Dels orígens 

medievals a l’actualitat, 650 anys. .Barcelona: .coedició .amb .el .Departament .de .la .Presidència .i .el .Centre .d’Història .

Contemporània .de .Catalunya .de .la .Generalitat .de .Catalunya, .2011 . .446 .p . .+ .7 .làm . .(Monografies .de .la .Secció .Històrico-

Arqueològica; .13) . .ISBN .978-84-9965-061-5 .(IEC) . .ISBN .978-84-393-8750-3 .(Generalitat .de .Catalunya) .

— Història de la Generalitat de Catalunya: Dels orígens medievals a l’actualitat, 650 anys. .1a .reimpr . .Barcelona: .coedició .

amb .el .Departament .de .la .Presidència .i .el .Centre .d’Història .Contemporània .de .Catalunya .de .la .Generalitat .de .Catalunya, .

2011 . .446 .p . .+ .7 .làm . .(Monografies .de .la .Secció .Històrico-Arqueològica; .13) .ISBN .978-84-9965-061-5 .(IEC) . .ISBN .

978-84-393-8750-3 .(Generalitat .de .Catalunya) .

FuSter, Joan . .Correspondència . .Vol . .13: .Max Cahner . .València: .coedició .amb .Edicions .3i4, .2012 . .601 .p . .ISBN .978-84-

9965-109-5 .(IEC) . .ISBN .978-84-7502-891-0 .(3i4) . .[Edició .dirigida .per .Antoni .Furió; .volum .preparat .per .Josep .Ferrer .i .

Costa .i .Joan .Pujades .i .Marquès]

La Generalitat de Catalunya a través dels segles: .Commemoració dels 650 anys de la Generalitat . Barcelona, .2011 . .105 .p . .

ISBN .978-84-9965-069-2 . [Sessió .pública .de .la .Secció .Històrico-Arqueològica . .Cervera, .28 .de .maig .de .2009]

inStitut d’eStudiS catalanS. Catàleg de publicacions (1907-2006) . .Materials audiovisuals del Centenari . .Barcelona, .

1 .llibret .(32 .p .; .21 .cm) .+ .1 .disc .extraïble .(991 .MB) .+ .1 .disc .sonor .(46 .min .) .+ .1 .DVD-R .(50 .min .) . .(Publicacions .del .

Centenari) .ISBN .978-84-9965-094-4 .

— Dictamen-acord de l’Excma. Diputació. Facsímil . .Barcelona, .1911 . .34, .[2] .p .

— . Premis Sant Jordi 2012: LXXXI Cartell de premis i de borses d’estudi. .Barcelona, .2012 . .42 .p . .

— LXXXII Cartell de premis i de borses d’estudi. .Barcelona, .2012 . .27 .p . .

— Síntesi memòria 2010-2011. Barcelona, .2011 . .59 .p.

inStitut d’eStudiS catalanS . Secció FilolòGica . .Actes inaugurals del centenari de la Secció Filològica de l’Institut 

d’Estudis Catalans (1911-2011) . Barcelona, .2011. 61 .p . .ISBN .978-84-9965-072-2 .

— . Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Sitges. Homenatge a Josep Roca-Pons (14 i 15 de maig de 

2010). Ed . .a .cura .d’August .Bover .i .Font . .Barcelona, .2012 . .135 .p . .(Jornades .de .la .Secció .Filològica .de .l’Institut .d’Estudis .

Catalans; .21) .ISBN .978-84-9965-112-5 . .[Amb .la .col·laboració .de .l’Ajuntament .de .Sitges .i .el .Grup .d’Estudis .Sitgetans]
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inStitut d’eStudiS catalanS . Secció FilolòGica . . Reunió ordinària de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a 

Montserrat (20 i 21 d’octubre de 2006) . .Ed . .a .cura .de .Joan .Martí .i .Castell . .Barcelona, .2011 . .85 .p . .ISBN .978-84-9965-091-3 .

IV Jornades sobre l’Ensenyament de la Física i la Química. I Trobada d’Educació Química: .Actes de la I Trobada d’Educació 

Química [recurs .electrònic] . .Compilació .a .cura .de .Fina .Guitart .i .Aureli .Caamaño . .Barcelona: .Societat .Catalana .de .

Química, .2012 . .181 .p . .ISBN .978-84-9965-120-0 .

Joan Bastardas: .Sessió en memòria . .Barcelona, .2011 . .34 .p . .(Semblances .Biogràfiques; .54) .ISBN .978-84-9965-082-1 . [Sala .

Prat .de .la .Riba, .17 .de .maig .de .2010]

Josep M. de Casacuberta i Roger: .Sessió en memòria. Barcelona, .2012 . .28 .p . .(Semblances .Biogràfiques; .55) .ISBN .978-84-

9965-095-1 . [Sala .Pere .i .Joan .Coromines, .25 .de .gener .de .2011]

JuFreSa, Montserrat .(ed .). Informació i comunicació a Grècia i Roma . .Barcelona: .Societat .Catalana .d’Estudis .Clàssics, .2010 . .

165 .p . .(Els .Peus .d’Ícar; .1) .ISBN .978-84-9965-074-6 .

JuFreSa, Montserrat; reiG, Montserrat .(cur .) . .Ta zôia. L’espai a Grècia .II: els animals i l’espai . .Tarragona: .Societat .Catalana .

d’Estudis .Clàssics .en .coedició .amb .l’Institut .Català .d’Arqueologia .Clàssica, .2011 . .140 .p . .(Documenta; .20) .ISBN .978-84-

9965-088-3 .

La lingüística romànica al segle xxi: .IV Jornada de l’Associació d’Amics del Professor Antoni M. Badia i Margarit (Barcelona, 

23 d’octubre de 2009) . Barcelona, .2012 . .87 .p . .(Biblioteca .Filològica; .67) .ISBN .978-84-9965-098-2 .

llàcer i eScorihuela, .Àngel . .Fisiopatologia de la medicina quotidiana: Entrebancs al camí de l’excel·lència . .Barcelona, .

2012 . .27 .p . .ISBN .978-84-9965-114-9 . .[Discurs .de .recepció .d’Àngel .Llàcer .i .Escorihuela .com .a .membre .numerari .de .la .

Secció .de .Ciències .Biològiques, .llegit .el .novembre .de .2012] .

lleBot, Josep enric. Second report on climate change in Catalonia. Barcelona: .coedició .amb .el .Consell .Assessor .per .al .

Desenvolupament .Sostenible .de .la .Generalitat .de .Catalunya, .2012 . .32 .p . .ISBN .978-84-9965-097-5 .

marquet, .Lluís . .Novetat i llenguatge .[recurs .electrònic] . .2011 .

martineS, .Josep . .El valencià del segle xix: el lèxic: L’aportació del ‘Diccionario valenciano’ .de Josep Pla i Costa. .Barcelona, .

2012 . .426 .p . .(Biblioteca .Filològica; .70) .ISBN .978-84-9965-105-7 .

maSJuan, .Josep .M . .(coord .) .Societat catalana 2011. .Barcelona: .Associació .Catalana .de .Sociologia, .2011 . .384 .p . .ISBN .978-

84-9965-025-8 .

maSSanell i .meSSalleS, .Mar . .Permeabilitat del català nord-occidental a l’estàndard mediàtic i educatiu: el cas de l’Alt 

Urgell . .Ed . .a .cura .de .Joan .Veny .i .Clar . .Barcelona, .2011 . .432 .p . .(Biblioteca .de .Dialectologia .i .Sociolingüística; .16) .

ISBN .978-84-9965-087-6 .

maSSot i muntaner, .Josep .M . .Frederic Clascar i Sanou. Semblança biogràfica . .Barcelona, .2012 . .18 .p . .(Semblances .

Biogràfiques; .56) .ISBN .978-84-9965-127-9 . .[Conferència .pronunciada .davant .del .Ple .per .Josep .Massot .i .Muntaner . .

el .dia .27 .de .febrer .de .2012]
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meStreS, .Josep .M . .Cent anys de correcció de textos i normalització a l’Institut d’Estudis Catalans (1907-2007). .Barcelona . .

2012 . .185 .p . .(Publicacions .de .la .Presidència; .35) .ISBN .978-84-9965-103-3 .

Migracions i societat: Cicle de comunicacions de la Secció de Filosofia i Ciències Socials. Barcelona, .2011. 80 .p . .(Treballs .de .

la .Secció .de .Filosofia .i .Ciències .Socials; .42) ISBN .978-84-9965-066-1 .

miGuel luken, .Verònica .de; .rodríGuez García, .Dan; .Solana Solana, .Miguel . .La població immigrada a Catalunya: 

Consideracions sobre les seves condicions d’assentament i integració a partir de les dades de l’ENI 2007 . .Coordinació .

d’Àngels .Pascual .de .Sans . .Barcelona, .2012 . .147 .p . .(Treballs .de .la .Secció .de .Filosofia .i .Ciències .Socials; .44) .ISBN .978-

84-9965-115-6 .

miralleS, .Carles; .malé, .Jordi; .puJol pardell, .Jordi . .(cur .) . .Actes del III Simposi Carles Riba (Barcelona, 30 de novembre 

i 1 i 2 de desembre de 2009) . .Barcelona, .2012 . .531 .p . .(Biblioteca .Filològica; .69) .ISBN .978-84-9965-101-9 .

monéS i puJol-BuSquetS, Jordi . .La pedagogia catalana al segle xx: .Els seus referents . .Barcelona: .coedició .amb .Pagès .Editors, .

2011 . .544 .p . .(Guimet; .148) .ISBN .978-84-9965-059-3 .(IEC) . .ISBN .978-84-9975-141-2 .(Pagès .Editors) .

monSerrat, .Josep; .roviró, .Ignasi; .torreS, .Bernat .(cur .) . .Europa . .Barcelona: .Societat .Catalana .de .Filosofia, .2011 . .222 .p . .

(Col·loquis .de .Vic; .15) .ISBN .978-84-9965-062-3 .

MonSerrat, Josep; TorreS, .Bernat .(ed .) . Aristòtil lector de Plató: .(Incursions en el «Fileb» platònic) . .Barcelona: .Societat .

Catalana .de .Filosofia .en .coedició .amb .Barcelonesa .d’Edicions, .2012 . .176 .p . .ISBN .978-84-9965-078-4 .

moreno ramírez, .Pedro . Estadística territorial de la provincia de Barcelona, 1858 . .Edició .i .estudi .introductori .a .cura .de .

José .Ignacio .Muro, .Francesc .Nadal .i .Luis .Urteaga . .Barcelona: .Societat .Catalana .de .Geografia, .2011 . .124 .p . .+ .1 .il·l . .+ . .

1 .mapa .+ .1 .disc .òptic .(CD-ROM) . .ISBN .978-84-9965-079-1 .

morvay, .Károly . Els bons usos es perden: Petit diccionari fraseològic cerdanià. Barcelona, .2012 . .253 .p . .(Publicacions .de .la .

Presidència; .37) .ISBN .978-84-9965-113-2 . .[Premi .Catalunya .del .Nord .2008]

Ordinarium Sacramentorum Tarraconense .1530 . .Edició .facsímil .monocroma .a .càrrec .de .Francesc .Xavier .Altés .i .Aguiló . .

Barcelona: .Societat .Catalana .d’Estudis .Litúrgics, .2011 . .374 .p . .(Biblioteca .Litúrgica .Catalana; .7) .ISBN .978-84-9965-

068-5 .

palau i orta, .Josep; .rodríGuez i BoSch, .Josep .Lluís (coord .) . .Primavera pedagògica: .Seminari que dóna veu als joves 

pedagogs (Barcelona, 20 i 21 de maig de 2010) . .Barcelona: .Societat .Catalana .de .Pedagogia, .2011 . .92 .p . .ISBN .978-84-

9965-083-8 .

Perspectives del segle xxi: .població, societat i país: Cicle de conferències. Barcelona, .2012 . .333 .p . .(Publicacions .de .la .

Presidència; .38) .ISBN .978-84-9965-128-6 .

potrony, Lluc; .romaní, .Joan .Maria .(cur .) . .Indexació, terminologia i llenguatge jurídic . .Barcelona: .Societat .Catalana .de .

Terminologia, .2011 . .233 .p . .(Memòries .de .la .Societat .Catalana .de .Terminologia; .3) .ISBN .978-84-9965-089-0 . [Jornada .

de .la .SCATERM . .Barcelona, .2011]
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puiG i oliver, .Jaume .de; .perarnau eSpelt, .Josep; .avenoza, .Gemma; .Soriano, .Lourdes; .clauSell nácher, .Carme; .GiSpert-

Saüch, .Pilar; .GuixeraS, .David; .izquierdo molinaS, .Eva; .martí, .Sadurní; .renedo, .Xavier; .roJaS Fernández, .Raquel . .

Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques . .Vol . .1: .

Descripció dels manuscrits . .Barcelona: .coedició .amb .la .Facultat .de .Teologia .de .Catalunya, .2012 . .1 .088 .p . .(Corpus .

Scriptorum .Cataloniae . .Series .D, .Subsidia; .2) .ISBN .978-84-9965-102-6 .(IEC) . .ISBN .978-84-938620-9-1 .(FTC) .

RaBella, Joan .Anton .(cur .) . Acte d’homenatge a Jordi Mir . .Barcelona, .2011 . .61 .p . .(Publicacions .de .la .Presidència; .34) .

ISBN .978-84-9965-077-7 . [Institut .d’Estudis .Catalans . .Sala .Prat .de .la .Riba, .9 .de .juny .de .2010]

Recull de conferències 2009: .200 anys del naixement de Darwin i 150 de ‘L’origen de les espècies’. 4ts debats de recerca . .

Andorra: .coedició .amb .la .Societat .Andorrana .de .Ciències, .2011 . .373 .p . .ISBN .978-84-9965-058-6 .(IEC) . .ISBN .978-

99920-61-10-7 .(SAC) .

ruBió .i .Lluch, .Antoni . .Epistolari grec . .Vol . .4: .Anys 1916-1936 . .Correspondència .recollida .i .anotada .per .Eusebi .Ayensa .i .

Prat . .Ed . .a .cura .de .Josep .Massot .i .Muntaner . .Barcelona, .2012 . .623 .p . .(Memòries .de .la .Secció .Històrico-Arqueològica; .

90) .ISBN .978-84-9965-111-8 .(vol . .4) . .ISBN .978-84-7283-992-2 .(obra .completa) . .

SaGarra, .Josep .M . .de . .Obra completa. Teatre 5 . .Vol . .19: .La filla del carmesí. Gardènia. El cas del senyor Palau. Ed . .crítica .

a .cura .de .Narcís .Garolera . .Amb .la .col·laboració .de .Miquel .M . .Gibert .i .Eulàlia .Mumbrú . .Barcelona: .coedició .amb . .

Edicions .3i4, .2012 . .534 .p . .ISBN .978-84-9965-110-1 .(IEC) . .ISBN .978-84-7502-896-5 .(3i4) . .

Sanmartí GreGo, .Joan . .L’Escola Catalana d’Arqueologia i l’estudi dels ibers . .Barcelona, .2011 . .57 .p . .ISBN .978-84-9965-

075-3 .[Discurs .de .recepció .de .Joan .Sanmartí .Grego .com .a .membre .numerari .de .la .Secció .Històrico-Arqueològica, .llegit .

el .dia .15 .de .desembre .de .2011]

Serra zamora, .Anna; .meStreS i Serra, .Josep .M . .Les proves d’accés als cicles formatius (PACF): .Criteris de redacció, 

maquetació i correcció del text de les proves. Barcelona, .2011 . .123 .p . .ISBN .978-84-9965-039-5 .

Simon i tarréS, Antoni . .Del 1640 al 1705: L’autogovern de Catalunya i la classe dirigent catalana en el joc de la 

política internacional europea. València: .coedició .amb .la .Universitat .de .València, .2011 . .364 .p . .ISBN .978-84-9965-

084-5 .

Sunyer i BalaGuer, .Ferran . .Selecta . .Selecció .d’articles .i .comentaris .de .Joaquim .Bruna .i .Julià .Cufí . .Ed . .a .cura .de .

Manuel .Castellet . .Ed . .facsímil . .Barcelona, .2012 . .540 .p . .(Arxius .de .les .Seccions .de .Ciències; .144) .ISBN .978-84-9965-

106-4 . .

tomàS, .Pere . .Tractatus brevis de modis distinctionum . .Ed . .a .cura .de .Celia .López .Alcalde .i .Josep .Batalla . .Introducció .de .

Claus .A . .Andersen .amb .la .col·laboració .de .Robert .D . .Hughes . .Santa .Coloma .de .Queralt: .coedició .amb .l’Obrador .

Edèndum, .la .Universitat .Autònoma .de .Barcelona .i .la .Universitat .Rovira .i .Virgili, .2011 . .399 .p . .(Bibliotheca .

Philosophorum .Medii .Aevi .Cataloniae; .2) . .ISBN .978-84-9965-055-5 .(IEC) . .ISBN .978-84-937590-8-7 .(Obrador .

Edèndum) . .ISBN .978-84-490-2682-9 .(UAB) . .ISBN .978-84-8424-192-8 .(URV) .
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torrentS, Ricard . .Joan Maragall, intel·lectual en «el segle dels intel·lectuals» . .Barcelona, .2011 . .20 .p . .ISBN .978-84-9965-

093-7 . .[Conferència .pronunciada .per .Ricard .Torrents .en .la .sessió .ordinària .de .la .Secció .de .Filosofia .i .Ciències .Socials .el .

dia .13 .de .desembre .de .2010]

trenchS òdena, .Josep . .Documents de cancelleria i de mestre racional sobre la cultura catalana medieval . .Ed . .a .cura .

d’Ignasi .J . .Baiges, .Daniel .Duran, .Maria .Teresa .Ferrer .i .Mallol, .Teresa .Huguet, .Miquel .Raufast .i .Esther .Redondo . .

Coordinació .de .Maria .Teresa .Ferrer .i .Mallol . .Barcelona, .2011 . .658 .p . .(Memòries .de .la .Secció .Històrico-Arqueològica; .

88) .ISBN .978-84-9965-057-9 .

vallS, .Miquela . .Mig segle de manuals i mètodes de català nord-catalans . .Barcelona, .2011 . .36 .p . .ISBN .978-84-9965-064-7 . .

[Discurs .de .recepció .de .Miquela .Valls .com .a .membre .corresponent .de .la .Secció .de .Filosofia .i .Ciències .Socials, .llegit .el .dia .

21 .d’octubre .de .2011 . .Resposta .de .Joan .Becat .i .Rajaut, .membre .emèrit .de .la .Secció .de .Filosofia .i .Ciències .Socials]

veny, Joan. .Petit atles lingüístic del domini català . .Vol . .3 . .Barcelona, .2011 . .323 .p . .ISBN .978-84-9965-096-8 .

vernet .i .ponS, .Eulàlia . .Origen etimològic dels verbs làmed-he de l’hebreu masorètic: Un estudi sobre la formació de les 

arrels verbals en semític . .Barcelona: .Societat .Catalana .d’Estudis .Hebraics, .2011 . .404 .p . .(Publicacions .de .la .Societat .

Catalana .d’Estudis .Hebraics; .2) .ISBN .978-84-9965-090-6 .

viader .i Guixá, .Ramon . .Vi, cos i cervell . .Barcelona: .Associació .Catalana .de .Ciències .de .l’Alimentació .i .Secció .de .Ciències .i .

Tecnologia, .2011 . .249 .p . .(Monografies .de .les .Seccions .de .Ciències; .21) .ISBN .978-84-9965-060-9 .

villaronGa, .Leandre; .BenaGeS, .Jaume . .Ancient coinage of the Iberian Peninsula: Greek, Punic, Iberian, Roman = Les 

monedes de l’edat antiga a la Península Ibèrica . .Amb .la .col·laboració .de .Gabriel .Villaronga, .Xavier .Sanahuja .i .Miquel .

Crusafont . .Versió .anglesa .de .Jaume .Boada .Salom . .Supervisió .de .la .versió .anglesa .de .Tyson .Whitney . .Barcelona: .Societat .

Catalana .d’Estudis .Numismàtics, .2011 . .802 .p . .ISBN .978-84-9965-080-7 .

Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge, amb indicació de freqüència d’ús dels mots i de llurs 

equivalències en anglès [recurs .electrònic] . .2011 .

3 . . Obres .vinculades .amb .l’Institut .d’Estudis .Catalans

BalcellS, .Eugènia . .Homenatge als elements . .Taula .periòdica .dels .elements .(cartell .mural) . .Barcelona: .Universitat .de .

Barcelona, .2011 . .Color; .96 .x .136 .cm . .[Amb .la .col·laboració .de .la .Societat .Catalana .de .Física .i .de .la .Societat .Catalana .de .

Química]

comaS Güell, .Montserrat; .oliva paScuet, .Víctor .(coord .) . .Llum entre ombres: 6 biblioteques singulars a la Catalunya 

contemporània: .Biblioteca del Centre de Lectura de Reus, Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès, Biblioteca del Centre 

Excursionista de Catalunya, Biblioteca Museu Balaguer, Biblioteca Arús, Biblioteca de Catalunya . .Centenari Joan Oliva 

i Milà . .Vilanova .i .la .Geltrú: .Organisme .Autònom .de .Patrimoni .Víctor .Balaguer, .2011 . .179 .p . .ISBN .978-84-936539-5-8 . .
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[Amb .la .col·laboració .de .la .Generalitat .de .Catalunya, .de .l’Institut .d’Estudis .Catalans .i .de .l’Associació .de .Bibliòfils .de .

Barcelona]

CortéS, .Carles . .Mirades creuades: Miquel Martí i Pol i Antoni Miró . .Cocentaina: .Ajuntament .de .Muro, .2012 . .47 .p . .

(Col·lecció .Catàlegs; .52) .[Amb .la .col·laboració .de .la .Universitat .d’Alacant .i .de .l’Institut .d’Estudis .Catalans]

Diccionari d’educació. Barcelona: .Generalitat .de .Catalunya . .Departament .d’Ensenyament .i .TERMCAT, .Centre .de .

Terminologia, .2011 . .388 .p . .ISBN .978-84-393-8743-5 . .[Amb .la .col·laboració .de .la .Societat .Catalana .de .Pedagogia]

dJeraSSi, .Carl; .hoFFmann, .Roald . .Oxigen: Una obra en 20 escenes . .Introducció .de .Mercè .Piqueras . .Traducció .d’Arantxa .

Gorostiza .i .Mercè .Piqueras . .València: .Universitat .de .València, .2011 . .94 .p . .(Monografies .[Mètode]; .5) .ISBN .978-84-370-

8193-9 . .[Amb .la .col·laboració .de .l’Institut .d’Estudis .Catalans]

FaBra, .Pompeu . .Obres completes de Pompeu Fabra. Vol . .8: .Epistolari. Curs de llengua catalana per correspondència . .Ed . .a .

cura .de .Jordi .Manent .i .Jordi .Mir . .Barcelona: .Proa: .Edicions .62; .València: .Edicions .3i4; .Palma: .Moll, .2011 . .936 .p . .ISBN .

978-84-8256-257-8 .(vol . .8) . .ISBN .978-84-8437-798-6 .(obra .completa) . .[Directors .de .l’obra: .Jordi .Mir .i .Joan .Solà]

moraleS, .Mercè . .El Parlament de Catalunya: República, Guerra Civil i exili . .Barcelona: .Base, .2012 . .438 .p . .ISBN .978-84-

15267-67-6 . .[Amb .la .col·laboració .de .la .Societat .Catalana .d’Estudis .Històrics]

Salvador, .Carles . .Les festes de Benassal . .Benassal: .Fundació .Carles .Salvador, .2010 . .217 .p . .(Publicacions .de .la .Fundació .

Carles .Salvador; .3) .ISBN .978-84-606-4667-9 . .[Amb .la .col·laboració .de .l’Institut .d’Estudis .Catalans, .Bancaixa .i .la .

Fundació .Lluís .Carulla]

Sanz BalaGué, Joaquim; tomaSa Guix, Oriol . .Elements i recursos minerals. Aplicacions i reciclatge . .Barcelona: .Zenobita .i .

Museu .de .Geologia .Valentí .Masachs, .2011 . .127 .p . .ISBN .978-84-92571-58-1 . .[Amb .la .participació .de .l’Institut .d’Estudis .

Catalans .i .la .Fundació .Caixa .Manresa]

4 . . Publicacions .periòdiques

ACS / Associació Catalana de Sociologia, .núm . .110 .(setembre .2011)

ACS / Associació Catalana de Sociologia, núm . .111 .(novembre .2011)

ACS / Associació Catalana de Sociologia, núm . .112 .(gener .2012)

ACS / Associació Catalana de Sociologia, núm . .113 .(abril .2012)

ACS / Associació Catalana de Sociologia, núm . .114 .(juny .2012)

Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica, vol . .4 .(2011)

Anuari de la Societat Catalana d’Economia, vol . .19 .(2011)

Anuari de la Societat Catalana d’Economia, vol . .20 .(2012)

Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, núm . 22 .(2011)
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Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, núm . .76 .(2010-2011)

Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, vol . .21 .(2010)

Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, vol . .22 .(2011)

Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, vol . .26, .núm . .2 .(2011)

Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, vol . .27, .núm . .1 .(2012)

Catalan Historical Review, vol . .4 .(2011)

Catalan Social Sciences Review, núm . .1 .(2011)

Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi, núm . .28 .(2) .(novembre .2011)

Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi, núm . .29 .(1) .(maig .2012)

Contributions to Science, vol . .7, .núm . .1 .(juny .2011)

Contributions to Science, vol . .7, .núm . .2 .(desembre .2011)

Dossiers Agraris, núm . .12 .(2012)

Dossiers Agraris, núm . .13 .(2012)

Educació i Història: .Revista d’Història de l’Educació, núm . .18 .(juliol-desembre .2011)

Educació i Història: .Revista d’Història de l’Educació, núm . .19 .(gener-juny .2012)

Educació Química, núm . .8 .(2011)

Educació Química, núm . .9 .(2011)

Educació Química, núm . .10 .(2011)

Estudis Romànics, núm . .34 .(2012)

Ítaca: Quaderns Catalans de Cultura Clàssica. núm . .24, .25 .i .26 .(2008-2010)

Journal of Catalan Intellectual History, núm . .3 .(2012)

Lambard: .Estudis d’Art Medieval, núm . .22 .(2010-2011)

Llengua & Literatura, vol . .22 .(2011-2012)

Miscel·lània Litúrgica Catalana, núm . .19 .(2011)

Notícies de la Institució: .Circular de la Institució Catalana d’Història Natural, .núm . .97 .(setembre-octubre .2011)

Notícies de la Institució: .Circular de la Institució Catalana d’Història Natural, núm . .98 .(novembre-desembre .2011)

Notícies de la Institució: .Circular de la Institució Catalana d’Història Natural, .núm . .99 .(gener-febrer .2011)

Notícies de la Institució: .Circular de la Institució Catalana d’Història Natural, .núm . .100 .(març-abril .2012)

Notícies de la Institució: Circular de la Institució Catalana d’Història Natural, .núm . .101 .(maig-juny .2012)

Notícies de la Institució: .Circular de la Institució Catalana d’Història Natural, .núm . .102 .(juliol-agost .2012)

Nou Biaix, núm . .30 .(setembre .2011)

Nou Biaix, núm . .31 .(juny .2012)
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Omnis Cellula, núm . .26 .(juny .2011)

Omnis Cellula, núm . .27 .(desembre .2011)

Omnis Cellula, núm . .28 .(juny .2012)

Periodística, núm . .13 .(2011)

Quaderns Agraris, núm . .32 .(juny .2012)

Recursos de Física [en .línia], .núm . .8 .(tardor .2011)

Recursos de Física [en .línia], .núm . .9 .(primavera .2012)

Revista Catalana de Musicologia, vol . .4 .(2011)

Revista Catalana de Pedagogia, .vol . .7 .(2009-2010)

Revista Catalana de Sociologia [en .línia], .núm . .27 .(desembre .2011)

Revista de Dret Històric Català, núm . .10 .(2010)

Revista de Tecnologia, núm . .4 .(2n .semestre .2011)

SCM/Notícies, núm . .31 .(febrer .2012)

SCM/Notícies, núm . .32 .(maig .2012)

Tamid, vol . .7 .(2011)

TECA: .Tecnologia i Ciència dels Aliments, núm . .13/1 .(juny .2011)

TECA: .Tecnologia i Ciència dels Aliments, núm . .13/2 .(desembre .2011)

Terminàlia, .núm . .4 .(desembre .2011)

Terminàlia, núm . .5 .(juny .2012)

Treballs de la Societat Catalana de Biologia, núm . .62 .(2011)

Treballs de la Societat Catalana de Biologia, núm . .63 .(2012)

Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm . .69 .(2010)

Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm . .70 .(2010)

Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm . .71-72 .(2011)

Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm . .73 .(2012)

Treballs de Sociolingüística Catalana, núm . .21 .(2011)
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5 . . Resum .de .títols .editats .(2000-2011)

Tipologia de les publicacions 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Revistes . 33 . 35 . 30 . 29 . 32 . 32 . 30 . 45 . 28 . 33 . 38 . 46
Opuscles . 32 . 20 . 16 . 14 . 20 . 31 . 36 . 16 . 18 . 17 . 14 . 13
Monografies . 39 . 50 . 37 . 40 . 42 . 41 . 45 . 48 . 50 . 56 . 41 . 43
Coedicions . 9 . 8 . 5 . 9 . 7 . 14 . 12 . 21 . 19 . 19 . 34 . 26
Altres .formats . 4 . 2 . 0 . 0 . 1 . 2 . 2 . 3 . 7 . 2 . 6 . 5

Total .de .títols .publicats . 117 . 115 . 88 . 92 . 102 . 120 . 125 . 133 . 122 . 127 . 133 . 133
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Institut d’Estudis Catalans

Carrer .del .Carme, .47

08001 .Barcelona

Telèfon .centraleta .932 .701 .620

Telèfon .porteria . 932 .701 .650

Fax .  . 932 .701 .180

Carrer .de .M . .Aurèlia .Capmany, .14-16

08001 .Barcelona

Plaça .de .Salvador .Seguí, .13

08001 .Barcelona

http://www.iec.cat

informacio@iec.cat 

Twitter: .@iec

Facebook: .www.facebook.com/

InstitutEstudisCatalans

VI.   Informacions 
generals

Delegacions

Delegació .de .Perpinyà

Universitat .de .Perpinyà

Casa .dels .Països .Catalans

Camí .de .la .Passió .Vella

F-66860 .Perpinyà .Cedex

Telèfon .i .fax .33 .468 .669 .837

perpinya@iec.cat

Seu .de .Castelló .de .la .Plana

Centre .Municipal .de .Cultura

Carrer .d’Antoni .Maura, .4

12001 .Castelló .de .la .Plana

Telèfon .964 .227 .209

castello@iec.cat

Seu .de .Lleida

Universitat .de .Lleida

Edifici .Polivalent

Carrer .de .Jaume .II, .71

25001 .Lleida

Telèfon .i .fax .973 .703 .366

lleida@iec.cat

Seu .d’Alacant

Universitat .d’Alacant

Av . .de .Ramón .y .Cajal, .4

03001 .Alacant

Telèfon .965 .145 .986

Mòbil .630 .692 .007 .

Fax .965 .145 .958

alacant@iec.cat 

Delegació .de .València

Espai .Ciència

Edifici .Octubre .Centre .de .Cultura .

Contemporània

Carrer .de .Sant .Ferran, .12

46001 .València

Seu .de .Palma

palma@iec.cat

Telèfons

Presidència

Gabinet .de .la .Presidència . 932 .701 .622

Secretaria .General . 932 .701 .622

Secretaria .Científica . 932 .701 .626

Gerència  932 .701 .634

Serveis

Servei .d’Informàtica . 932 .701 .638

Servei .de .Comunicació . 932 .701 .652

Servei .de .Correcció .Lingüística . 932 .701 .645

Servei .de .Documentació .i .Arxiu  932 .701 .639

Servei .de .Gestió .Econòmica . 932 .701 .632
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Servei .de .Recursos .Digitals . 932 .701 .724

Servei .de .Recursos .Humans .i .Serveis .Generals . 932 .701 .633

Servei .de .Suport .a .la .Recerca . 932 .701 .646

Servei .Editorial . 932 .701 .721

Seccions

Secció .Històrico-Arqueològica . 932 .701 .628

Secció .de .Ciències .Biològiques . 932 .701 .629

Secció .de .Ciències .i .Tecnologia . 932 .701 .629

Secció .Filològica . 932 .701 .630

Secció .de .Filosofia .i .Ciències .Socials . 932 .701 .631

Oficines

Oficina .d’Assessorament .Històric . 932 .701 .620

Oficina .d’Assessorament .Lingüístic . 932 .701 .640

Oficina .d’Onomàstica . 932 .701 .642

Oficina .de .Gramàtica . 932 .701 .649

Oficines .Lexicogràfiques . 932 .701 .641

Societats filials

Amics .de .l’Art .Romànic . 935 .529 .105

Associació .Catalana .de .Ciències . .

de .l’Alimentació . 933 .248 .580

Associació .Catalana .de .Sociologia . 933 .248 .580

Institució .Catalana .d’Estudis .Agraris . 933 .248 .581

Institució .Catalana .d’Història .Natural . 933 .248 .582

Societat .Catalana .d’Economia . 935 .529 .105

Societat .Catalana .d’Estudis .Clàssics . 935 .529 .105

Societat .Catalana .d’Estudis .Hebraics . 935 .529 .103

Societat .Catalana .d’Estudis .Històrics . 935 .529 .103

Societat .Catalana .d’Estudis .Jurídics . 933 .248 .580

Societat .Catalana .d’Estudis .Litúrgics . 933 .248 .585

Societat .Catalana .d’Estudis .Numismàtics . 933 .248 .585

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

i .de .la .Tècnica . 933 .248 .581

Societat .Catalana .d’Ordenació .del .Territori . 933 .248 .583

Societat .Catalana .de .Biologia . 933 .248 .584

Societat .Catalana .de .Comunicació . 933 .248 .580

Societat .Catalana .de .Filosofia . 933 .248 .580

Societat .Catalana .de .Física . 933 .248 .583

Societat .Catalana .de .Geografia . 933 .248 .580

Societat .Catalana .de .Llengua .i .Literatura . 933 .248 .580

Societat .Catalana .de .Matemàtiques . 933 .248 .583

Societat .Catalana .de .Musicologia . 935 .529 .103

Societat .Catalana .de .Pedagogia . 935 .529 .103

Societat .Catalana .de .Química . 935 .529 .106

Societat .Catalana .de .Sociolingüística . 935 .529 .105

Societat .Catalana .de .Tecnologia . 935 .529 .106

Societat .Catalana .de .Terminologia . 935 .529 .105

Societat .d’Història .de .l’Educació . .

dels .Països .de .Llengua .Catalana . 933 .248 .580

Centres i programes

Càtedra .UNESCO . 935 .529 .106

Centre .Català .de .la .Nutrició . 932 .701 .629

Diccionari .del .Català .Contemporani . 933 .248 .586

Laboratori .d’Estudis .Geofísics .Eduard .Fontserè .935 .538 .430

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

heu .d’adreçar .a .la .centraleta .

Telèfons
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