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Presentació
Cada any l’Institut d’Estudis Catalans ret comptes de la feina feta. La divulgació, la implicació amb la societat, l’assessorament a les administracions públiques 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, que ja fa
anys que l’Institut pateix, ens és molt adversa, però l’IEC continua treballant per estar a l’altura del que la ciència i el país n’esperen. Per mitjà d’aquesta Síntesi
memòria 2012-2013 us avancem les fites principals del proppassat curs.
El curs 2012-2013 —marcat per la voluntat de continuar participant en la recerca, les trobades científiques i les conferències internacionals en un temps difícil—
començà amb la lliçó inaugural de Josep M. Nadal, membre de la Secció Filològica, titulada «“I si escric llengua, veus?, el dolor em trenca l’ànima.” Per què vivim les
llengües amb tanta passió?». José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española, presidí l’acte inaugural, el qual comptà amb l’actuació musical de Jordi Savall,
que interpretà el concert de viola Orient-Occident. Diàlegs musicals de les tradicions cristianes, jueves i otomanes.
L’Institut d’Estudis Catalans ha celebrat el centenari de la publicació de les Normes ortogràfiques. El 24 de gener de 1913 dinou membres de l’IEC signaven un conjunt
de vint-i-quatre regles que són la base del català escrit modern i de la normativa vigent a tot el territori de llengua catalana. En un acte institucional celebrat a la Sala
Prat de la Riba, Mila Segarra, Josep Massot i Joan F. Mira parlaren sobre el procés de gestació de les Normes i sobre les dificultats superades fins a l’acceptació general.
La Societat Catalana de Biologia ha tancat un any d’intensa activitat marcat per la commemoració del seu centenari. El Palau de la Música acollí l’acte institucional de
cloenda, on els solistes de l’orquestra Camerata XXI interpretaren peces inspirades en diversos aspectes de la biologia.
Ha estat un curs de commemoracions i d’homenatges, entre d’altres, els cinquanta anys de Nosaltres els valencians, l’obra de Joan Fuster; el centenari del naixement de
Miquel Dolç, filòleg, crític literari, poeta, traductor al català; el cinquantè aniversari de la mort de l’escriptor rossellonès Josep Sebastià Pons, motiu pel qual s’estrenà
l’espectacle Senyor Gripau, Senyora Mort, dirigit per Albert Mestres, i el sisè centenari de la mort de Bernat Metge, que promogué diversos actes tan destacables com la
lectura dramatitzada al claustre de l’IEC d’El somni dirigida per Carles Canut i una lectura pública de la mateixa obra durant la Diada de Sant Jordi. Aquest dia, com ja
és tradició, l’IEC obrí les portes a la ciutadania, i el mateix féu amb motiu de la Diada, l’Onze de Setembre.
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
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Al llarg de l’any, s’han celebrat diversos actes i activitats en els diferents territoris de llengua catalana amb motiu d’aquest centenari.

un cicle d’estiu que ha tingut lloc els mesos de juliol i setembre, la música ha acompanyat el dia a dia de la casa, tot recuperant la tradició musical de les antigues
acadèmies europees.
L’Institut d’Estudis Catalans ha lliurat, com cada any (des del 1914), els Premis Sant Jordi 2013. El cartell el formaven vint-i-vuit premis i dinou borses d’estudi que els
guardonats tingueren ocasió de rebre en la cerimònia solemne. En nom dels premiats hi intervingué Giuseppe Grilli, Premi Internacional Catalònia 2013.
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.
L’Institut s’ha caracteritzat, des de la seva fundació el 1907, per una clara dedicació a la recerca i al país. Al llarg del segle i escaig des de llavors, i malgrat les èpoques
eixorques, ha treballat per potenciar la recerca en tots els camps de la ciència i les humanitats, però sobretot en el que coneixem com a catalanística, i en especial en la
llengua. La tradició més arrelada de l’Institut és la de la modernitat i el progrés. La tasca que 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
catalana de les ciències i les humanitats.
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,
i més en la situació social i política que s’albira en l’horitzó proper. L’Institut és, des dels seus orígens, una estructura d’estat, i com a tal ha actuat i actuarà en tots els
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àmbits que li són propis: fent i divulgant ciència, projectant el país al món, defensant 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 diverses activitats a la seva seu central i a les diverses delegacions
escampades per tot el territori. Cal remarcar en aquest context les publicacions periòdiques de l’IEC, tant en paper com en format digital. La Presidència, les seves cinc
seccions i les vint-i-vuit societats filials són les responsables d’un estol de revistes, monografies i llibres que han convertit l’Institut, des de fa anys, en la primera editorial
científica del país.
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 matèries lingüístiques i patrimonials. També es pronuncia motu proprio quan els interessos del país són qüestionats o amenaçats. Ha estat
el cas de l’anunci de la proposta de la Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, que implica la ruptura
del compromís de convivència entre les llengües i cultures establert a l’inici de la transició democràtica, a la qual l’IEC ha respost amb declaracions pertinents. Així
mateix, es va adherir a la concentració/manifestació de la Diada Nacional de Catalunya convocada per l’Assemblea Nacional Catalana amb el lema «Catalunya, nou
estat d’Europa».
SÍNTESI MEMÒRIA · CURS 2012 -2013

Durant el curs han estat nomenats nous membres numeraris Montserrat Aguadé i Porres, Ramon Gomis de Barbarà i Jordi Salas-Salvadó (adscrits a la Secció de Ciències
Biològiques), Joan Grimalt i Obrador, Ferran Sagarra i Trias i Joan de Solà-Morales i Rubió (adscrits a la Secció de Ciències i Tecnologia) i Vicent Pascual Granell i
Màrius Serra i Roig (adscrits a la Secció Filològica). També han estat nomenats cinc membres corresponents.
Han passat a ésser emèrits Gabriel Amengual Coll, Joan Estruch i Gibert i Miquel de Moragas i Spà (adscrits a la Secció de Filosofia i Ciències Socials), Josep Carreras i
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Barnés, Mercè Durfort i Coll, Xavier Llimona i Pagès i Abel Mariné i Font (adscrits a la Secció de Ciències Biològiques) i Vicent Pitarch i Almela (adscrit a la Secció
Filològica).
L’Institut d’Estudis Catalans ha hagut de lamentar el traspàs dels membres emèrits Bartomeu Barceló i Pons (10 d’octubre de 2012, adscrit a la Secció de Filosofia i
Ciències Socials), Oriol Casassas i Simó (10 d’octubre de 2012, adscrit a la Secció de Ciències Biològiques), Enric Lluch i Martín (4 de desembre de 2012, adscrit a la
Secció de Filosofia i Ciències Socials), Manuel Mundó i Marcet (25 de desembre de 2012, adscrit a la Secció Històrico-Arqueològica) i Manuel Ribas i Piera (14 de març
de 2013, adscrit a la Secció de Ciències i Tecnologia); del membre numerari Jordi Castellanos Vila (19 d’octubre de 2012, adscrit a la Secció Històrico-Arqueològica), i
dels membres corresponents Jürgen Untermann (7 de febrer de 2013, adscrit a la Secció Històrico-Arqueològica) i Jaume Truyols i Santonja (28 d’agost de 2013, adscrit
a la Secció de Ciències i Tecnologia).
El 2013 l’Institut ha celebrat les eleccions a la Presidència. Havent ja esgotat Salvador Giner els dos períodes preceptius de mandat, l’única candidatura presentada,
encapçalada per Joandomènec Ros com a president, Joaquim Agulló i Jaume de Puig com a vicepresidents i Romà Escalas com a secretari general, va assolir la majoria
necessària i constitueix l’Equip de Govern de l’Institut des de l’1 de setembre de 2013.
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, en especial en les circumstàncies
difícils d’aquests darrers anys.
Joandomènec Ros
President de l’Institut d’Estudis Catalans
23 de setembre de 2013
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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)

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

Maria Teresa Ferrer i Mallol

Vicepresident:

Josep Massot i Muntaner

Secretari:

Joaquim Garriga i Riera

Tresorer:

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

Secció de Ciències Biològiques
President:

Francesc Gonzàlez i Sastre

Vicepresident:

Abel Mariné i Font

Secretari:

Jordi Lleonart i Aliberas

Tresorer:

Joaquim Gosálbez i Noguera

Secció de Ciències i Tecnologia
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President:

David Serrat i Congost

Vicepresident:

Francesc Serra i Mestres

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

SÍNTESI MEMÒRIA · CURS 2012 -2013

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

Secció Històrico-Arqueològica	 
Secció de Ciències Biològiques	 
Secció de Ciències i Tecnologia	 
Secció Filològica	 
Secció de Filosofia i Ciències Socials	 
Total

21
24
28
27
24

124

Emèrits

Corresponents

15
19
13
10
10	  8
12
26
21	  6
71

69

Salas-Salvadó (adscrits a la Secció de Ciències Biològiques), Joan Grimalt i Obrador, Ferran Sagarra i Trias i Joan de
Solà-Morales i Rubió (adscrits a la Secció de Ciències i Tecnologia) i Vicent Pascual Granell i Màrius Serra i Roig (adscrits
a la Secció Filològica). A més, han estat nomenats nous membres corresponents Francesc Badia Gomis i Isidre Bartumeu
Martínez (adscrits a la Secció de Filosofia i Ciències Socials), Francesc Ballone i Maria Grossmann (adscrits a la Secció
Filològica) i Juan de Dalmau Mommertz (adscrit a la Secció de Ciències i Tecnologia).
Han passat a ésser emèrits Gabriel Amengual Coll, Joan Estruch i Gibert i Miquel de Moragas i Spà (adscrits a la Secció de
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Durant el curs han estat nomenats nous membres numeraris Montserrat Aguadé i Porres, Ramon Gomis de Barbarà i Jordi

Filosofia i Ciències Socials), Josep Carreras i Barnés, Mercè Durfort i Coll, Xavier Llimona i Pagès, Abel Mariné i Font
(adscrits a la Secció de Ciències Biològiques) i Vicent Pitarch i Almela (adscrit a la Secció Filològica).
L’Institut d’Estudis Catalans ha hagut de lamentar el traspàs dels membres emèrits Bartomeu Barceló i Pons (10 d’octubre
de 2012, adscrit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials), Oriol Casassas i Simó (10 d’octubre de 2012, adscrit a la Secció de
Ciències Biològiques), Enric Lluch i Martín (4 de desembre de 2012, adscrit a la Secció de Filosofia i Ciències Socials),
Manuel Mundó i Marcet (25 de desembre de 2012, adscrit a la Secció Històrico-Arqueològica) i Manuel Ribas i Piera
(14 de març de 2013, adscrit a la Secció de Ciències i Tecnologia); del membre numerari Jordi Castellanos Vila (19
d’octubre de 2012, adscrit a la Secció Històrico-Arqueològica), i dels membres corresponents Jürgen Untermann (7 de febrer
de 2013, adscrit a la Secció Històrico-Arqueològica) i Jaume Truyols i Santonja (28 d’agost de 2013, adscrit a la Secció de
Ciències i Tecnologia).
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4.  Societats filials
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Secció Històrico-Arqueològica
Societats

Presidents

Any de creació

			

2009 2010

2011 2012 2013

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

506
65
211
38
167
77

220
68
199
26
180
76

220
70
201
25
163
76

256
71
208
29
189
59

264
71
208
28
190
59

1.064

769

755

812

820

Francesca Español i Bertran
Pere Casanellas i Bassols
Jaume Sobrequés i Callicó
Miquel dels Sants Gros i Pujol
Miquel Crusafont i Sabater
Joaquim Garrigosa i Massana
(fins al 3 d’abril de 2013)
Jordi Ballester Gibert
(des del 4 d’abril de 2013)

1977
1995
1946
1970
1979
1973

Total			

8

Secció de Ciències Biològiques
Societats

Presidents

Any de creació

			
Institució Catalana d’Estudis Agraris
Institució Catalana d’Història Natural
Societat Catalana de Biologia

Josep M. Vives de Quadras
Joan Pino i Vilalta
Lluís Tort i Bardolet

1984
1899*
1912

Total			
*
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Nombre de socis

Nombre de socis
2009 2010

2011 2012 2013

388 379
376
358 349
1.012 1.040 1.046 1.042 1.047
1.422 1.401 1.400 1.485 1.477
2.822 2.820 2.822 2.885 2.873

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

Presidents

Any de creació

			
Associació Catalana de Ciències
de l’Alimentació
Societat Catalana de Física
Societat Catalana de Matemàtiques
Societat Catalana de Química
Societat Catalana de Tecnologia
Societat Catalana d’Història
de la Ciència i de la Tècnica

Nombre de socis
2009 2010

2011 2012 2013

Abel Mariné i Font
Josep Enric Llebot Rabagliati
Joan de Solà-Morales i Rubió
Romà Tauler i Ferré
Frederic Luque i Carrillo

1993
1986*
1986*
1986*
1986

299
452
925
705
112

292
420
887
733
122

290
417
866
728
122

286
392
847
747
120

271
395
837
722
117

Mònica Rius i Piniés

1991

266

279

278

269

284

Total			

2.759 2.733 2.701 2.661 2.626

Secció Filològica
Societats

Any de creació

Nombre de socis

			

2009 2010

2011 2012 2013

Societat Catalana de Llengua i Literatura
		

August Bover i Font
1986
(fins al 26 de novembre de 2012)
Manuel Llanas i Pont
(des del 27 de novembre de 2012)
Montserrat Jufresa i Muñoz
1979
Joaquim Torres i Pla
1981*
(fins al 12 de març de 2013)
Joan Pujolar Cos
(des del 13 de març de 2013)
Jaume Martí i Llobet
2002*

351

366

371

366

364

232
97

220
96

220
99

227
102

223
106

60

67

85

82

81

Total			

740

749

775

777

774

Societat Catalana d’Estudis Clàssics
Societat Catalana de Sociolingüística

Societat Catalana de Terminologia

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

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

Presidents

Any de creació

			

2009 2010

2011 2012 2013

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

Josep M. Rotger i Cerdà
Eduard Arruga i Valeri
Josep Cruanyes i Tor

1979*
1977*
1995*

242
256
215

280
245
92

280
246
78

217
242
75

214
239
76

Josep M. Llop i Torné
Rosa M. Franquet i Calvet
Ignasi Roviró i Alemany
(fins al 19 de febrer de 2013)
Josep Monserrat i Molas
(des del 20 de febrer de 2013)
Josep Oliveras i Samitier
Martí Teixidó i Planas

1979
1985
1923

252
114
194

242
125
267

251
130
191

227
128
190

231
128
190

1935
1979

426
128

415
138

416
142

411
141

420
140

Salomó Marquès i Sureda

1982**

89

92

90

91

90

Total			
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Nombre de socis

*
**

1.916 1.896 1.824 1.722 1.728

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			

9.301 8.967 8.877 8.857 8.821
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II. Activitats
acadèmiques
i institucionals

1.  Selecció d’activitats ordenades cronològicament
11 de setembre de 2012
L’IEC celebra la Diada Nacional de Catalunya
Una representació de l’IEC féu la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova. Al pati de la Casa de
Convalescència se celebrà la Diada amb un discurs patriòtic a càrrec de Salvador Cardús i una jornada de portes obertes.
Finalment, l’IEC se sumà a la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional Catalana sota el lema «Catalunya, nou estat
d’Europa».

20 de setembre de 2012
«Música al claustre» de l’IEC
amb la col·laboració del Museu de la Música de Barcelona i amb el desig de recuperar la tradició musical de les antigues
acadèmies de Barcelona. Clogueren el cicle el concert Capriccio. El conjunt barroc de vent fusta, a càrrec de Montserrat
Gascón, Josep Borràs i Heidi Tsai, que tingué lloc el 6 de setembre, i El trio clàssic de piano i corda, dels músics Albert
Guinovart, Oriol Aymat i Sergi Alpiste, el 20 de setembre.

Fotografia 1.  Actuació musical de Jordi
Savall a la Sala Prat de la Riba en la clausura
de l’acte d’inauguració del curs 2012-2013.

27 de setembre de 2012
Inauguració del curs 2012-2013

11
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Aquest cicle estival, que se celebrà durant els mesos de juliol i setembre, comptà amb un total de quatre concerts organitzats

Amb la lliçó «“I si escric llengua, veus?, el dolor em trenca l’ànima.” Per què vivim les llengües amb tanta passió?» el
membre de la Secció Filològica Josep M. Nadal obria el curs acadèmic. Assistí convidat a l’acte José Manuel Blecua, director
de la Real Academia Española. El concert de viola Orient-Occident. Diàlegs musicals de les tradicions cristianes, jueves i
otomanes, interpretat pel mestre Jordi Savall, clogué la sessió (fotografia 1).

28 de setembre de 2012
Dia Internacional de la Traducció a l’IEC
Membres i col·laboradors de l’Institut oferiren lectures al públic d’entre cinc i deu minuts de durada de textos traduïts al
català d’autors com Giovanni Boccaccio o Alphonse de Lamartine al Jardí Mercè Rodoreda. L’Institut se sumà així a la
iniciativa de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) de promoure actes amb l’objectiu de reivindicar més
visibilitat en la tasca dels traductors.

01-56 Sintesi memoria 2012-2013.indd 11
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2 d’octubre de 2012
Inauguració de LIBER 2012
Del 3 al 5 d’octubre l’IEC participà novament en la Fira Internacional del Llibre (LIBER 2012), que enguany celebrà a
Barcelona la seva 30a edició. S’hi exposaren les darreres novetats editorials amb l’objectiu de posar a l’abast del públic el
fons bibliogràfic de la institució.

4 d’octubre de 2012
80è aniversari de la instauració del Parlament de Catalunya
La senyora Núria de Gispert i Català, presidenta del Parlament de Catalunya, presidí la inauguració del cicle de conferències
«El dret català en el 80è aniversari de la instauració del Parlament de Catalunya», que s’obrí amb la conferència
El Parlament de Catalunya, la representació d’un poble mil·lenari, a càrrec del doctor Marcel Mateu Vilaseca, professor
SÍNTESI MEMÒRIA · CURS 2012 -2013

de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona i assessor a la Universitat Oberta de Catalunya. Aquest cicle
programà fins a l’11 de juny de 2013 una dotzena més de conferències sobre la història de les institucions catalanes i el dret
públic i civil. Organitzà el cicle la Societat Catalana d’Estudis Jurídics de l’IEC amb la col·laboració de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona.

12

Fotografia 2.  Intervenció de Joan F. Mira en
la commemoració dels cinquanta anys de
Nosaltres els valencians.

5 d’octubre de 2012
Lliurament dels premis CCNIEC 2012
El Centre Català de la Nutrició de l’IEC (CCNIEC) lliurà el III Premi Ramon Turró a una trajectòria d’excel·lència en
el camp de la nutrició a Abel Mariné Font, membre de la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC; el III Premi CCNIEC
a la millor iniciativa de la indústria alimentària a l’empresa Borges SA, i el I Premi CCNIEC Marc Viader a la innovació
en productes alimentaris a l’empresa Europastry.

18 d’octubre de 2012
50 anys de Nosaltres els valencians de Joan Fuster
Conjuntament amb la Institució de les Lletres Catalanes, l’IEC organitzà una jornada per commemorar el 50è aniversari
de la publicació del llibre de Joan Fuster Nosaltres els valencians. Joan F. Mira, escriptor i membre de la Secció de Filosofia
i Ciències Socials, pronuncià la conferència «Fuster, el país i la política». El secretari general de l’IEC, Romà Escalas, moderà
una taula rodona en què participaren Vicent Sanchis, periodista valencià i professor de la Universitat Ramon Llull, i Víctor
Gómez Labrado, de la Casa Museu Joan Fuster (fotografia 2).
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22 d’octubre de 2012
Cicle «Sobirania i drets de les nacions» a l’IEC
Començà el cicle de conferències «Sobirania i drets de les nacions» a l’IEC amb la conferència Drets i sobirania a l’època
contemporània, a càrrec del professor de la Universitat de Colúmbia Samuel Moyn, historiador especialitzat en la història
intel·lectual a l’Europa moderna, els drets humans i l’autodeterminació. La programació del cicle continuà el 12 de
novembre amb la conferència Qui decideix realment? A propòsit de la naturalesa del jo, de Manuel Cruz Rodríguez,
catedràtic de filosofia contemporània de la Universitat de Barcelona; el 14 de gener amb la conferència Sobirania al segle xxi.
És possible? Té sentit, a càrrec de Joan Subirats, responsable del programa de doctorat de l’Institut de Govern i Polítiques
Públiques i catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona; l’11 de març la conferència Westfàlia,
post-Westfàlia i sobiranies nacionals, de Carles Boix, professor de política i afers públics de la Universitat de Princeton, i,
finalment, tancà el cicle el 18 de març Montserrat Guibernau, de la Universitat de Cambridge, amb la conferència La nació:

23 d’octubre de 2012
Portal Antoni M. Alcover
El portal Antoni M. Alcover recull digitalitzada gran part de l’obra de l’impulsor del Diccionari català-valencià-balear sota
la direcció de la investigadora Pilar Perea. L’acte de presentació s’emmarcà dins la commemoració de l’Any Antoni M.
Fotografia 3.  El professor Carles Boix parla
sobre la sobirania nacional a l’IEC dins del
cicle «Sobirania i drets de les nacions».

Alcover 2012 (1862-1932), propulsor i primer redactor del Diccionari català-valencià-balear, recopilador de les rondalles
mallorquines, president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i responsable del I Congrés Internacional de

13
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pot sobreviure sense el seu propi estat? (fotografia 3).

la Llengua Catalana de l’any 1906.

24 d’octubre de 2012
Exposició «Fèlix Martí Alpera, un mestre i l’escola del seu temps»
L’exposició «Fèlix Martí Alpera, un mestre i l’escola del seu temps», produïda per la Universitat de Múrcia en el 90è
aniversari del Patronat Escolar de Barcelona i dedicada al mestre valencià, s’instal·là al claustre de la Casa de
Convalescència del 16 d’octubre al 7 de novembre de 2012 per a ser visitada pel públic.

29 d’octubre de 2012
Inauguració del curs de la Societat Catalana d’Economia
Jordi Galí, membre de l’IEC i professor del Centre de Recerca en Economia Internacional, de la Universitat Pompeu Fabra, i de
la Barcelona Graduate School of Economics, pronuncià la conferència «Apunts per a una nova Guia de Keynes (i implicacions
per a la situació econòmica actual)». L’acte inaugurà el curs 2012-2013 de la Societat Catalana d’Economia de l’IEC.
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7, 8 i 9 de novembre de 2012
XX Jornades d’Història de l’Educació
La Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, filial de l’IEC, i la Societat Andorrana de Ciències,
amb el suport de la Universitat d’Andorra, organitzaren les XX Jornades d’Història de l’Educació a Andorra, on durant tres
dies se celebraren diverses sessions al voltant de la temàtica «Cohesió social i educació: idees, polítiques i experiències».
Inaugurà les jornades la conferència titulada L’ahir i l’avui de l’educació a Andorra, a càrrec de Roser Bastida i Roser Suñé,
consellera general i ministra d’Educació i Joventut d’Andorra, respectivament.

8 de novembre de 2012
Jornades dedicades a Josep Ferrater Mora
Amb motiu del centenari del seu naixement, el filòsof i assagista Josep Ferrater Mora fou homenatjat amb unes jornades
SÍNTESI MEMÒRIA · CURS 2012 -2013

conjuntes entre la Càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona i l’IEC. Els actes a la seu de l’Institut consistiren en les
conferències «Ferrater Mora: ontologia i història intel·lectual», a càrrec de Pompeu Casanovas; «Josep Ferrater Mora, entre
dos imperis», per Xavier Serra, i «La filosofia integracionista de Ferrater Mora», a càrrec de Jordi Sales, de la Universitat
de Barcelona; tot seguit, se celebrà la taula rodona «L’herència filosòfica de Ferrater Mora» amb Jordi Gràcia, Carlos Nieto
i Xavier Rubert de Ventós i que moderà Salvador Giner, president de l’IEC. La jornada es clogué amb la presentació del
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llibre Les formes de vida catalana i altres assaigs de Josep Ferrater Mora, publicat per Edicions 62 (fotografia 4).
Fotografia 4.  Jornades d’homenatge a Josep
Ferrater Mora a la Sala Prat de la Riba.

19 de novembre de 2012
Comunitats Catalanes a l’Exterior
En el Palau de la Generalitat tingué lloc la reunió corresponent al 2012 del Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior
en el qual participa l’IEC. Sota la presidència del secretari d’Afers Exteriors, Senén Florensa, els representants de les
Comunitats Catalanes exposaren la situació que viuen actualment els casals, els centres, les associacions i les institucions
oficialment reconegudes a l’exterior.
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20 de novembre de 2012
80è aniversari de les Normes de Castelló
La Sala Prat de la Riba acollí l’acte de commemoració del 80è aniversari de les Normes de Castelló, proclamades el 21
de desembre de 1932 i que van significar l’acceptació de la normativa ortogràfica de Pompeu Fabra i l’Institut d’Estudis
Catalans al País Valencià. El lingüista Germà Colón pronuncià la conferència «Les Normes de Castelló i la Societat
Castellonenca de Cultura» i l’escriptor Joan Francesc Mira parlà de «Norma i cultura: l’espai de la llengua escrita».
El president de l’IEC, el president de la Secció Filològica, el delegat de l’IEC a Castelló, el vicepresident de la Xarxa Vives
d’Universitats i rector de la Universitat Jaume I, el president d’Escola Valenciana i el director de l’Institut Interuniversitari
de Filologia Valenciana feren sengles parlaments institucionals a l’acte.

La Societat Catalana de Biologia clogué el seu centenari amb un acte al Palau de la Música, on les actuacions musicals foren
les protagonistes. Els solistes de l’orquestra Camerata XXI, dirigits pel compositor Xavier Pagès, interpretaren peces
inspirades en diversos aspectes de la biologia. Hi intervingueren Mercè Durfort, Jorge Wagensberg i Lluís Tort. En el decurs
de l’acte es projectà el tràiler del documental Lluitant per la vida, produït per Televisió de Catalunya amb la col·laboració de
la filial (fotografia 5).
Fotografia 5.  L’orquestra Camerata XXI en
celebració del Centenari de la Societat

10 de desembre de 2012
Exposició sobre Ferran Sunyer i Balaguer

Catalana de Biologia.

L’Ajuntament de Figueres, amb el suport de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, organitzà l’exposició «La superació d’un

el Palau de la Música amb motiu de la
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4 de desembre de 2012
Centenari de la Societat Catalana de Biologia

matemàtic, Ferran Sunyer i Balaguer (1912-1967)». En l’acte d’inauguració a Figueres s’estrenà el documental Ferran
Sunyer i Balaguer: història d’un exili interior, una coproducció de Televisió de Catalunya i Benecé Produccions SL.

10 i 12 de desembre de 2012
Congrés internacional «Portalades gòtiques a la Corona d’Aragó»
Com a continuació del congrés dedicat a portalades romàniques celebrat l’any 2010, els Amics de l’Art Romànic, filial
de l’IEC, organitzà aquest nou congrés ara centrat en el període gòtic dins de l’àmbit de la Corona d’Aragó i sota la direcció
científica de Francesca Español, presidenta de la societat filial.
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12 de desembre de 2012
Homenatge a Josep Sebastià Pons
La Sala Prat de la Riba acollí una jornada dedicada a l’escriptor rossellonès, membre corresponent de l’IEC, en el 50è
aniversari de la seva mort, on s’estrenà l’espectacle Senyor Gripau, Senyora Mort, basat en els seus poemes i dirigit per
Albert Mestres. Joan Peytaví, membre de la Secció Filològica de l’Institut, pronuncià la conferència «Llegir, rellegir Pons.
Un escriptor a la mida d’un país».

13 de desembre de 2012
Homenatge a Miquel Dolç
L’IEC juntament amb la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, la Institució de les Lletres Catalanes i la Fundació Bernat
Metge organitzaren un acte d’homenatge a Miquel Dolç, filòleg, crític literari, poeta, traductor al català i membre
SÍNTESI MEMÒRIA · CURS 2012 -2013

corresponent de l’IEC, en el centenari del seu naixement. En el decurs d’aquest acte s’inaugurà l’exposició «Virgili i nosaltres
i Dolç (1912-2012)» a la seu de l’Institut.

14 de desembre de 2012
Inauguració de la seu de l’Academia Europaea a Barcelona
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L’Academia Europaea, una organització científica no governamental amb la seu principal a Londres, inaugurà una nova
Fotografia 6.  El conseller d’Economia i
Coneixement, Andreu Mas-Colell, i el president
de l’Academia Europaea, Lars Walloe,

subseu a Barcelona. L’Institut d’Estudis Catalans l’acull a la Casa de la Convalescència, al barri del Raval. A l’empara de
la Fundació Catalana per a la Recerca, el seu objectiu és la promoció del coneixement, en especial de les ciències socials
i les humanitats. La seva àrea d’influència s’estén al sud d’Europa i l’àrea mediterrània (fotografia 6).

inauguren la seu de l’Academia Europaea a
l’IEC en presència de Salvador Giner,
president de l’IEC

..

17 de desembre de 2012
IV Jornades de Recerca i Innovació Docent en Comunicació als Països Catalans
Les Jornades de Recerca i Innovació Docent en Comunicació als Països Catalans celebraren la seva quarta edició amb un èxit
de participació. Al voltant de la temàtica «Innovació en la recerca i en la docència en comunicació» experts investigadors de
les universitats catalanes exposaren un total de divuit projectes de recerca i impulsaren el debat entre els assistents.
Organitzà l’acte la Societat Catalana de Comunicació de l’IEC.
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18 de desembre de 2012
Presentació de l’Informe sobre la situació de la llengua catalana
La Xarxa CRUSCAT (Coneixements, Representacions i Usos del Català) de l’IEC presentà l’Informe sobre la situació de
la llengua catalana (2011) elaborat per encàrrec de l’Observatori de la Llengua Catalana. L’informe analitzà les dades
demolingüístiques més significatives sobre la situació i les tendències del català en els diferents territoris de llengua catalana
i destacà el fet que el català es consolida amb quasi deu milions de parlants, però manté profunds desequilibris territorials
en un entorn sociopolític més advers.

19 de desembre de 2012
Acte de cloenda de l’Any Antoni M. Alcover
L’obra rondallística d’Antoni M. Alcover i la vitalitat de la tradició oral serviren de cloenda de l’Any Alcover a l’IEC. Josep A.
donà peu a una taula rodona sobre l’obra del lingüista mallorquí. Amb aquest acte es tancà la commemoració del 150è
centenari del naixement de mossèn Alcover (1862-1932).

9 de gener de 2013
Homenatge a Jordi Castellanos
Amics, companys i alumnes de Jordi Castellanos ompliren la Sala Prat de la Riba per recordar qui ha estat considerat un dels
historiadors de la literatura catalana més destacats i més renovadors dels últims trenta anys. L’acte fou organitzat pel
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Grimalt, professor de la Universitat de les Illes Balears, va presentar l’edició crítica de l’Aplec de rondaies mallorquines, que

Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Institució de les Lletres Catalanes, la
Societat Verdaguer i l’IEC. Jordi Castellanos i Vila (1946-2012) era membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC.
Fotografia 7.  Portada de l’anuari Societat
catalana 2012.

23 de gener de 2013
Anuari Societat catalana 2012
Josep M. Rotger, president de l’Associació Catalana de Sociologia, presentà en un acte públic l’anuari Societat catalana
2012, el sisè volum d’una publicació de l’IEC que vol posar en relleu la situació social del país, els principals elements de
canvi que l’afecten i l’evolució de la vida col·lectiva, per contribuir a millorar l’entesa dels fenòmens comuns i la cohesió
de la societat. Intervingueren en l’acte Josep M. Masjuan, coordinador de l’anuari, i Enric Juliana, corresponsal de
La Vanguardia a Madrid. L’anuari és fruit de la col·laboració de l’IEC amb el Departament de Territori i Sostenibilitat des
de l’any 2007 (fotografia 7).
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29 de gener de 2013
Homenatge a J. V. Foix
L’IEC i la Institució de les Lletres Catalanes van retre homenatge al poeta, periodista i assagista J. V. Foix (1893-1987) amb
motiu del 25è aniversari de la seva mort. L’acte va consistir en els parlaments de Salvador Giner i Laura Borràs, directora de
la Institució de les Lletres Catalanes, i en un concert de Mariona Sagarra i Marina Albero, que van interpretar una desena
de poemes musicats de l’autor de Sarrià. J. V. Foix fou membre de l’IEC des de 1962 fins a la seva mort.

29, 30 i 31 de gener de 2013
Seminari «Infància i TDAH. Anàlisi multifactorial»
La Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’IEC, organitzà el seminari d’hivern «Infància i TDAH. Anàlisi multifactorial».
Mestres, professors, pedagogs, psicopedagogs i professionals de l’ensenyament van participar en aquest seminari, que tingué
SÍNTESI MEMÒRIA · CURS 2012 -2013

l’objectiu de fer una reflexió crítica sobre el concepte de TDAH, a partir de la integració de les perspectives neurobiològica,
psicosociològica i educativopedagògica.

31 de gener de 2013
Centenari de les Normes ortogràfiques de l’IEC
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La commemoració del centenari de la publicació de les Normes ortogràfiques s’inicià amb un acte institucional a la Sala Prat
Fotografia 8.  D’esquerra a dreta, Mila
Segarra, Isidor Marí, Salvador Giner, Josep

de la Riba en què Mila Segarra, Josep Massot i Joan F. Mira, membres de l’IEC, parlaren sobre el procés de gestació de les
Normes, sobre les dificultats que van haver de superar fins a l’acceptació general als anys trenta i sobre la importància que té

Massot i Joan F. Mira. Centenari de les Normes

el fet que actualment tot l’àmbit cultural de la llengua catalana comparteixi unes mateixes normes d’escriptura. Durant el

ortogràfiques de l’IEC.

centenari, s’han celebrat actes acadèmics i activitats populars i participatives en els diferents territoris de llengua catalana
(fotografia 8).

27 de febrer de 2013
Homenatge a Oriol Casassas
La Secció de Ciències Biològiques de l’IEC i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears van organitzar un
acte acadèmic d’homenatge a Oriol Casassas i Simó (1923-2012), membre de l’IEC, que comptà amb les intervencions de
Jacint Corbella, «Introducció a l’obra del doctor Oriol Casassas»; Màrius Foz, «Oriol Casassas i el llenguatge mèdic»; Carles
Hervàs, «Oriol Casassas, historiador de la medicina»; Francesc Asensi, «Oriol Casassas, la seva estima per la pediatria social
i la seva vinculació al País Valencià», i Josep M. Camarasa, «Oriol Casassas i la Societat Catalana de Biologia».
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28 de febrer de 2013
Segones Jornades sobre la Gestió de la Informació Científica
Durant dos dies, dos-cents professionals de la gestió de la informació participaren en aquestes jornades, en què es
presentaren i posaren en comú diverses iniciatives dedicades als nous escenaris, tecnologies i agents de la informació
científica. Foren promogudes per la Secretaria Científica de l’IEC (fotografia 9).

1 de març de 2013
Colloquium Internacional de Musicologia
La Sala Pi i Sunyer de l’IEC acollí la celebració del Colloquium Internacional de Musicologia amb el títol Catalogació de
llibres de polifonia hispana (1450-1800). Metodologies i propostes de futur. Intervingueren en l’acte Emili Ros-Fàbregas
i Tess Knighton, de la Institució Milà i Fontanals; Kenneth Kreitner, de la Universitat de Kansas; Javier Marín López, de la
de l’IEC i la Institució Milà i Fontanals del CSIC, amb la col·laboració de la Biblioteca de Catalunya.

19 de març de 2013
Aula Carles Riba
L’Aula Carles Riba encetà una nova etapa ara sota els auspicis de la Universitat de Barcelona i l’Institut d’Estudis Catalans.
Fotografia 9.  Inauguració de les Segones
Jornades sobre la Gestió de la Informació
Científica a la Sala Prat de la Riba de l’IEC.

El seu projecte de refundació fou presentat pel seu director Carles Miralles, membre de l’IEC. Amb la presència del president
de l’IEC i Dídac Ramírez, rector de la UB, en el decurs de l’acte es féu la presentació de les noves cartes de Carles Riba i la
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Universitat de Jaén, i Michael Noone, del Boston College. El col·loqui fou organitzat per la Societat Catalana de Musicologia

pàgina web, a càrrec d’Isidor Marí, president de la Secció Filològica, i Carles-Jordi Guardiola, editor de les Cartes.

21, 22 i 23 de març de 2013
Premi Exporecerca Jove de la Societat Catalana de Tecnologia
La Societat Catalana de Tecnologia de l’IEC participà en la xiv edició d’Exporecerca Jove amb un guardó concedit a
l’estudiant Carles Llobet Pons pel seu treball Domòtica per a tothom: configura l’automatització dels elements de la llar.
El premi consistí en la presentació del treball a la Societat Catalana de Tecnologia, la publicació del resum al seu butlletí
i una visita a les instal·lacions de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest esdeveniment, en què la societat filial
participa des de 2012 i que organitza l’associació MAGMA, és una fira de treballs de recerca que acull la participació de joves
de dotze a trenta anys amb premis als millors treballs.
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22 de març de 2013
Fòrum 2012 Catalunya 21 Territori i Urbanisme
La Societat Catalana d’Ordenació del Territori, filial de l’IEC, presentà oficialment el lloc web Fòrum 2012 Catalunya 21
Territori i Urbanisme. Estat i Alternatives, que té com a objectiu impulsar el debat i produir reflexions al voltant de
l’ordenació del territori i l’urbanisme. Aquesta plataforma, iniciada el 2012, s’organitza a partir de dotze línies de diàleg
on intervenen experts en l’àmbit i on es busca la màxima participació de la ciutadania a través d’eines 2.0 (fotografia 10).

26 de març de 2013
Projectes de recerca participativa de la Institució Catalana d’Història Natural
La Institució Catalana d’Història Natural de l’IEC promou des del 2010 projectes de recerca naturalista oberts a la
participació amb l’objectiu d’apropar la pràctica científica als ciutadans. Al llarg del 2013 es dugueren a terme projectes
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a la Garrotxa, Osona, el Ripollès, el Solsonès i el Vallès Occidental.

2 d’abril de 2013
El Dictat en Català a Perpinyà
La 14a edició del Dictat en Català va reunir 320 participants el dia 2 de març al Palau de les Exposicions de Perpinyà i
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el 2 d’abril es féu l’acte de lliurament dels premis amb la presència de Romà Escalas, secretari general de l’IEC. L’acte fou
Fotografia 10.  Lloc web Fòrum 2012
Catalunya 21 Territori i Urbanisme.

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

9 d’abril de 2013
Acte en memòria d’Antoni Prevosti
El catedràtic de genètica i membre de l’IEC, adscrit a la Secció de Ciències Biològiques, Antoni Prevosti i Pelegrín (19192011), fou homenatjat en un acte a la Sala Prat de la Riba moderat per Mercè Durfort, catedràtica de la UB i membre de la
mateixa Secció. L’Institut i la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona van publicar Antoni Prevosti i Pelegrín. Sessió
en memòria, que recull totes les intervencions, dins de la col·lecció «Semblances» de l’IEC.

10 i 17 d’abril de 2013
Bicentenari de Wagner
L’IEC s’uní a la commemoració del bicentenari del naixement de Richard Wagner, organitzat pel Liceu, amb la conferència
titulada «Wagner en l’art català», que pronuncià Francesc Fontbona, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, i amb la
conferència «Barcelona-París-Bayreuth: a la recerca de les fonts wagnerianes», a càrrec de Francesc Cortès, musicòleg i
professor titular a la Universitat Autònoma de Barcelona.
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12 i 15 d’abril de 2013
Olimpíada Internacional de Física
Aquesta nova edició de l’Olimpíada Internacional de Física se celebrà a Lleida i fou la Societat Catalana de Física de l’IEC
l’encarregada de fer les proves de la fase local per seleccionar els alumnes de secundària que representaren Catalunya en la
fase estatal, organitzada per la Real Sociedad Española de Física. En total vint participants catalans, entre més de cent vint
participants totals, que aconseguiren una medalla d’or, vuit medalles de plata, tres medalles de bronze i set mencions
d’honor, la qual cosa demostrà la qualitat de la delegació catalana.

15 d’abril de 2013
Presentació del PRAEC
L’Institut del Teatre celebrà els seus cent anys el 2013. En el conjunt d’actes de celebració tingué lloc a l’IEC la presentació
l’espectacle de l’àmbit català i posar a disposició del públic una enciclopèdia en xarxa de les arts de l’espectacle. L’acte de
presentació fou a càrrec de Jordi Font, director de l’Institut del Teatre; Salvador Giner, president de l’IEC; Guillem-Jordi
Graells, coordinador del projecte, i Joan Viñas, vicepresident de la Xarxa Vives. S’inicià amb aquesta col·laboració una
varietat de projectes de recerca comuns (fotografia 11).

Fotografia 11.  D’esquerra a dreta, GuillemJordi Graells, Salvador Giner, Jordi Font i Joan
Viñas durant l’acte de presentació del PRAEC.

16 d’abril de 2013
Jornada «La caducitat dels aliments»
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del Projecte de Recerca de les Arts Escèniques de Catalunya (PRAEC), que té l’objectiu de realitzar una història de les arts de

L’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació de l’IEC organitzà la jornada «La caducitat dels aliments. Entre la salut
i la seguretat», que comptà amb la participació de Rosaura Farré, catedràtica de nutrició i bromatologia de la Universitat de
Barcelona; Patrícia Gosàlbez Rafel, de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària; Agustí Roque, de l’Associació
d’Indústries d’Alimentació i Begudes de Catalunya, i Anna Burgués, de la Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses
de Casa de Catalunya.
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18 d’abril de 2013
L’IEC i Salvador Espriu
Per commemorar el centenari del naixement de Salvador Espriu (1913-1985), la Societat Catalana d’Estudis Clàssics
de l’IEC organitzà unes jornades Salvador Espriu, coordinades per Carles Miralles, membre de la Secció Filològica.
Hi intervingueren Francesc Vallverdú, membre de l’IEC; Ernest Marcos, professor de filologia grega de la Universitat de
Barcelona; Agustí Pons, periodista i escriptor; Francesc Parcerisas, poeta, traductor i crític literari, i Mariàngela Vilallonga,
vicepresidenta de l’IEC. Al claustre de l’IEC es pogué veure l’exposició «POÈTICA CÒDEX. MIREM ESPRIU. Una proposta
de llibres d’art», que complementà els actes de commemoració.

18 d’abril de 2013
Conferències de la Societat Catalana de Geografia
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La conferència «Gendered spaces of crisis in Greece», a càrrec de Dina Vaiou, professora d’anàlisi urbana i estudis de gènere
Fotografia 12.  Guardonats amb els Premis

a la Universitat Tècnica Nacional d’Atenes, fou l’última del cicle de conferències organitzades durant el curs per la Societat

Sant Jordi.

Catalana de Geografia, filial de l’IEC. Abans hi participaren el professor Richard Peet, de la Universitat de Clark, amb la
conferència «The radicalization of geography», el 10 d’octubre de 2012, i Francesco Indovina, de l’Institut d’Arquitectura
i Urbanisme de Venècia, amb la conferència «De la ciutat difusa a l’arxipèlag metropolità», el 15 de novembre de 2012.
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22 d’abril de 2013
Lliurament dels LXXXII Premis Sant Jordi
El cartell el formaven vint-i-vuit premis i dinou borses d’estudi que els guardonats reberen en una cerimònia solemne
celebrada a la Sala Prat de la Riba de l’IEC. Giuseppe Grilli, Premi Internacional Catalònia 2013, va intervenir en nom dels
premiats. Clogué l’acte un parlament del conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Germà Gordó. S’obrí la nova
convocatòria de premis per al 2014 amb quaranta-un premis i borses (fotografia 12).

Fotografia 13.  Lectura pública de Lo somni
de Bernat Metge al claustre de l’IEC durant la
Diada de Sant Jordi.

23 d’abril de 2013
Diada de Sant Jordi a l’IEC
La commemoració dels sis-cents anys de la mort de Bernat Metge centrà la Diada de Sant Jordi a l’IEC. Al claustre se celebrà
una lectura pública de la seva obra Lo somni en la qual van participar una quarantena de persones. Durant la jornada
s’inaugurà l’exposició «Bernat Metge i els clàssics», amb la participació de la Fundació Bernat Metge, la Fundació Lluís
Carulla i l’Editorial Barcino. Com cada any per la Diada, l’IEC va obrir les portes de la Casa de Convalescència a la
ciutadania (fotografia 13).
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25, 26 i 27 d’abril de 2013
VI Congrés Català de Sociologia
L’Associació Catalana de Sociologia organitzà el VI Congrés Català/Internacional de Sociologia, que se celebrà a la
Universitat de Perpinyà Via Domícia. Aquesta fou la primera edició internacional del Congrés i tingué el lema «Societats
i cultures, més enllà de les fronteres». Amb la participació de quinze grups de treball, al llarg de tres dies s’analitzaren
diferents qüestions com ara el moviment transfronterer de persones, els efectes de la crisi i el futur del capitalisme o la
recuperació de la memòria històrica (fotografia 14).

8 de maig de 2013
Taula rodona sobre «L’ofensiva contra el català»
La Societat Catalana de Sociolingüística i el Cercle XXI organitzaren conjuntament una taula rodona amb la intervenció de
(Illes Balears), Miquel Àngel Pradilla (País Valencià), Natxo Sorolla (Franja) i Marina Solís (Catalunya). Durant l’acte es
presentà el número 12 del butlletí del Cercle XXI.

9 de maig de 2013
Reunió del comitè del Corpus Antiquitatum Americanensium
Fotografia 14.  VI Congrés Català de
Sociologia celebrat a la Universitat de Perpinyà
Via Domícia.

El comitè internacional del Corpus Antiquitatum Americanensium de la Unió Acadèmica Internacional, de la qual l’IEC és
membre des de 1923, presidit per Victòria Solanilla, doctora en història antiga i arqueologia de la Universitat Autònoma de
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quatre persones per analitzar aquesta ofensiva a les Illes Balears, el País Valencià, la Franja i Catalunya: Josep Melià

Barcelona, féu durant dos dies una reunió d’estudi amb la participació de deu membres de nou nacionalitats diferents.
El Corpus Antiquitatum Americanensium és un projecte de recerca dedicat a l’estudi i la publicació de les antiguitats
precolombines i les seves col·leccions a Amèrica i Europa.
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9 de maig de 2013
Bernat Metge en el 6è centenari de la seva mort
La Generalitat de Catalunya assignà a l’IEC l’organització de la commemoració dels sis-cents anys de la mort de Bernat
Metge (Barcelona, 1340/1346 - Barcelona, 1413). La comissària, Mariàngela Vilallonga, promogué diversos actes entre els
quals destaca una jornada dedicada a la figura i l’obra de Bernat Metge. La lectura de fragments de les seves obres per part
del rapsode Francesc Ten clogué la jornada i es pronunciaren dues conferències: a càrrec de Lluís Cabré, de la Universitat
Autònoma de Barcelona, i de Lola Badia, de la Universitat de Girona. Alejandro Coroleu fou responsable de presentar el
volum Fourteenth-Century Classicisme: Petrarch and Bernat Metge, publicat pel Warburg Institute i Nino Aragno Editore.
També en el marc d’aquesta commemoració, el 3 de juliol l’IEC fou l’escenari de la lectura dramatitzada d’El somni, dirigida
per Carles Canut i organitzada juntament amb la Fundació Romea. La representació va ser a càrrec dels actors Toni Sevilla,
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Jordi Brau, Joan Pera, Jordi Boixaderas i Miquel Pujadó a partir de la versió contemporània de l’obra.	

16 de maig de 2013
Premis de les XVIII Proves Cangur de Matemàtiques
L’acte de lliurament de premis se celebrà a l’auditori de l’edifici Vèrtex de la Universitat Politècnica de Catalunya. En
aquesta edició hi van participar prop de vint mil estudiants, d’entre tercer de secundària i segon de batxillerat i cicles
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formatius, de més de cinc-cents centres de Catalunya, Andorra i la Catalunya del Nord. Organitzà aquesta prova la Societat
Fotografia 15.  Guardonats amb els premis
de les Proves Cangur.

Catalana de Matemàtiques amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i de les
universitats catalanes i altres entitats cíviques (fotografia 15).

16 de maig de 2013
Vint anys sense Josep M. Llompart
Amb motiu del 20è aniversari de la mort de Josep M. Llompart (1925-1993), la Societat Catalana de Llengua i Literatura de
l’IEC celebrà una jornada d’homenatge a l’escriptor mallorquí i membre de la Secció Filològica de l’IEC, en la qual
intervingueren Pilar Arnau, filòloga i biògrafa de l’escriptor, i Joana Sureda, que llegí textos de Llompart.

22 de maig de 2013
Conferència «Els manuscrits hebreus de l’Arxiu Històric de Girona»
La Societat Catalana d’Estudis Hebraics organitzà la conferència «Els manuscrits hebreus de l’Arxiu Històric de Girona: una
font per a l’estudi històric, literari i lingüístic de les comunitats jueves catalanes», a cura d’Esperança Valls, sòcia de la filial
i llicenciada en filologia semítica per la Universitat de Barcelona.
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27 de maig de 2013
Consell del Centre d’Études Catalanes
El president de l’IEC participà a París en la reunió anual del Consell del Centre d’Études Catalanes de la Universitat de París
- La Sorbona, durant la qual la directora del centre, Mònica Güell, presentà el programa cultural del 2013-2014, els
projectes, les relacions amb altres institucions i el corresponent pressupost.

28 de maig de 2013
Nous volums de l’Obra esparsa de Leandre Villaronga
L’acte de presentació dels nous volums dels llibres de Leandre Villaronga titulats Obra numismàtica esparsa iii. Temes
metodològics i Obra numismàtica esparsa iv. Àmbits aragonès, vascó, celtíber i occità. Ikalkusken se celebrà a la Sala
Nicolau d’Olwer de l’Institut amb la intervenció de Manuel Gozalbes, conservador del Museu de Prehistòria de València.

29 de maig de 2013
Presentació del cicle «Qüestions d’estat»
L’Institut d’Estudis Catalans i Òmnium Cultural presentaren als mitjans de comunicació el cicle «Qüestions d’estat.
Reflexions per al país del futur», que té l’objectiu de debatre com ha de ser el futur Estat català. Des del juny i fins a final
Fotografia 16.  Presentació oficial del cicle
«Qüestions d’estat. Reflexions per al país del
futur», organitzat per l’Institut d’Estudis
Catalans i Òmnium Cultural.

d’any es programaran debats oberts a la ciutadania i seminaris acadèmics amb experts. Les reflexions i propostes sorgides
d’aquest cicle es lliuraren al Consell Assessor per a la Transició Nacional i al Parlament de Catalunya (fotografia 16).
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Organitzà l’acte la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics.

30 de maig de 2013
Pompeu Fabra i l’IEC
Amb la publicació del novè i darrer volum de les Obres completes de Pompeu Fabra culminà un projecte iniciat fa més d’una
dècada sota la direcció de Jordi Mir i Joan Solà († 2010) que posa a l’abast del públic, convenientment editada i ordenada,
l’obra de Pompeu Fabra. Durant l’acte de presentació, amb la presència del conseller de Cultura, Ferran Mascarell, es va fer
donació del Fons Pompeu Fabra de Jordi Mir a l’IEC i s’inaugurà l’Espai Fabra a l’Institut, una mostra permanent del
contingut del fons Fabra, i un espai web sobre l’obra de Fabra.
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4 de juny de 2013
Homenatge a Enric Lluch
La Societat Catalana de Geografia, la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, el Departament de Geografia de la
Universitat Autònoma de Barcelona i l’Associació Catalana de Ciència Regional organitzaren un acte d’homenatge al geògraf
Enric Lluch i Martín (1928-2012), membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, que va ser clau en la renovació de la
geografia, en l’àmbit científic, el docent i el divulgatiu. La Presidència de l’IEC publicarà els textos en la col·lecció
«Semblances», dedicada als membres de l’IEC.

18 de juny de 2013
Espai web Jardins i jardiners: art, ciència i ofici als Països Catalans
L’IEC acollí la presentació del nou lloc web Jardins i jardiners: art, ciència i ofici als Països Catalans, un espai compartit de
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coneixements històrics dels jardins i els jardiners que pretén ser una gran base de dades dels jardins de Catalunya. Organitzat
per la Institució Catalana d’Estudis Agraris, l’acte comptà amb la participació de la historiadora i tècnica especialista en
jardineria Montse Rivero.

20 de juny de 2013
La Marató de TV3 a l’IEC
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Sis anys després de La Marató 2007, la Fundació La Marató de TV3 presentà a l’IEC, en el marc del XIV Simpòsium, els
resultats de la recerca en malalties cardiovasculars impulsada amb els fons recaptats en aquella edició. Els investigadors
responsables exposaren mitjançant material gràfic i audiovisual els vint-i-sis projectes de recerca científica sobre les
malalties del cor finançats amb els vuit milions d’euros recaptats. Finalitzà la jornada amb les intervencions del conseller
Fotografia 17.  Invitació al XIV Simpòsium

de Salut, Boi Ruiz; Brauli Duart, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de la Fundació La Marató de

Fundació La Marató de TV3.

TV3, i el president de l’IEC, Salvador Giner (fotografia 17).

25 de juny de 2013
Congrés Internacional de Química i Medi Ambient (ICCE2013)
L’Associació Europea de Ciències Químiques i Moleculars (EuCheMS) celebrà a l’IEC la xiv edició del Congrés Internacional
de Química i Medi Ambient (ICCE2013), organitzada conjuntament per la Societat Catalana de Química, filial de l’Institut,
i la Real Sociedad Española de Química. En aquesta edició participaren més de quatre-cents científics de cinquanta-quatre
països de tot el món i conferenciants de reconegut prestigi internacional com David Sedlak, de la Universitat de Califòrnia;
Urs Baltensperger, del Paul Scherrer Institute de Viligin (Suïssa), i Joan Grimalt i Damià Barceló, de l’Institut de Diagnosi
Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) - CSIC de Barcelona.
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4 de juliol de 2013
Inauguració del cicle «Música al claustre»
El concert de música índia titulat Catalunya, acollida de cultures, interpretat per Subroto Roy Chowdhury (sitar) i Sandip
Banerjee (tabla), obrí la segona edició del cicle «Música al claustre». Organitzat per l’IEC i el Museu de la Música de
Barcelona, el cicle es completà amb dos concerts més sota el leitmotiv «Tres perfils musicals de Catalunya». L’11 de juliol
se celebrà el concert Catalunya, terra de cultura, a càrrec del violoncel·lista Pau Codina i el pianista Jean-Paul Pruna, que
interpretaren peces de Bach, Beethoven i Brahms, i el dia 19 de setembre, Catalunya, tradició i innovació, un concert amb
instruments de cobla redissenyats, a càrrec de Joaquim Agulló i coordinat per Jordi Campos (fotografia 18).

10 i 11 de juliol de 2013
Simposi internacional sobre la tragèdia
d’Estudis Clàssics, filial de l’IEC, organitzaren un simposi sobre la tragèdia clàssica i contemporània en què participaren
diversos especialistes procedents d’universitats italianes i catalanes, com ara Guido Paduano, Paola Volpe, Joan Josep
Mussarra o Roser Homar. Integraren el comitè organitzador del simposi Carles Miralles, Rosa Cabré, Montserrat Jufresa,
Jordi Malé i Eulàlia Miralles.

Fotografia 18.  El violoncel·lista Pau Codina
i el pianista Jean-Paul Pruna dins del cicle
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L’Aula Carles Riba, dels departaments de Filologia Catalana i Grega de la Universitat de Barcelona, i la Societat Catalana

«Música al claustre».
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2.  Declaracions i adhesions
—

Adhesió a la concentració/manifestació de la Diada Nacional de Catalunya convocada per l’Assemblea Nacional

Catalana (11 de setembre de 2012)
Una representació de l’IEC encapçalada per l’Equip de Govern se sumà a la multitudinària manifestació convocada per
l’Assemblea Nacional Catalana amb el lema «Catalunya, nou estat d’Europa».
—

Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans sobre la proposta de la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa

(LOMCE) del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (5 de desembre de 2012)
L’IEC declara la seva oposició oberta a l’aprovació de les propostes de llei presentades pel ministre d’Educació, que
impliquen la ruptura del compromís de convivència entre les llengües i cultures del Regne d’Espanya establert a l’inici de la
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transició democràtica, i relega el català i totes les llengües oficials diferents del castellà a una situació marginal i inferior.
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3.  Visites institucionals
Durant el curs, han visitat l’IEC (per ordre cronològic):
• Eugeni Sallent, director de Televisió de Catalunya (18 de setembre de 2012)
• José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española (27 de setembre de 2012)
• Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya (4 d’octubre de 2012)
• Iñaki Dorronsoro, president de l’Eusko Ikaskuntza, acompanyat de la directora, Arrate Arin (21 de novembre de 2012)
• Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya (21 de novembre de 2012)
• Dídac Ramírez, rector de la Universitat de Barcelona (19 de març de 2013)
• Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona (16 d’abril de 2013)
• Juan de Dalmau, cap de l’Oficina de Comunicació del Centre Europeu de Recerca i Tecnologia Espacials (29 d’abril
de 2013)
• Carlos Villagra Marsal, ministre secretari executiu de Polítiques Lingüístiques de la República del Paraguai (25 de juny
de 2013)
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• Germà Gordó, conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya (22 d’abril de 2013)
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4.  Premis Sant Jordi
Atorgats en un acte públic el 22 d’abril a la Sala Prat de la Riba de l’IEC:
Premis o borses d’estudi
Premi Prat de la Riba de
l’Institut d’Estudis Catalans

Pintura catalana del Barroc. L’auge col·leccionista i
l’ofici de pintor al segle xvii
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Santi Torras Tilló
Jordi Catalan Aguilà

Premi Internacional Catalònia de
l’Institut d’Estudis Catalans

Giuseppe Grilli
(Alvito, Frosinone, Itàlia, 1946)
Regeneracionisme i descentralització a l’Europa
mediterrània. El projecte català
de ‘La España Regional’ (1886-1893)

Premi IEC d’Història de les Arts Josep Ornamentació vegetal i arquitectures de l’oci a la
Pijoan
Barcelona del 1900
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Autors

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

Premi IEC d’Història Contemporània
Jaume Vicens i Vives
SÍNTESI MEMÒRIA · CURS 2012 -2013

Treballs

Giovanni C. Cattini

Fàtima López Pérez

Premi IEC de Bioquímica o Ciències
Fisiològiques August Pi i Sunyer

Anàlisi de l’expressió gènica en la trombocitèmia
essencial. Relació amb la policitèmia vera

Eulàlia Puigdecanet i Riubugent

Premi IEC de Geologia Josep R.
Bataller

Morfodinàmica sedimentària de marges continentals
passius silicoclàstics

David Amblàs Novellas

Premi IEC de Filologia Lluís Nicolau
d’Olwer

Fonts i transmissió de la poesia catalana medieval

Joan Mahiques Climent

Premi IEC de Teoria Literària Josep
Carner

L’obra poètica de Maria-Mercè Marçal. Una
aproximació des dels estudis de gènere i la literatura
comparada

Caterina Riba Sanmartí

Premi IEC de Filosofia Joaquim
Carreras i Artau

El ‘De homine’ de Thomas Hobbes

Josep Monserrat Molas

Premi Ferran Sunyer i Balaguer

Analytic capacity, the Cauchy transform, and nonhomogeneous Calderón-Zigmund theory

Xavier Tolsa

Premi Matemàtiques i Societat
(Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)

«Cervell privilegiat», reportatge publicat al suplement
Dominical del Diari de Girona del 17 de febrer de 2013

Alfons Petit
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Mónica López Ferrado

Premi Albert Dou (Societat Catalana
de Matemàtiques)

Matemática financiera en tiempos de crisis

Arturo Valdivia

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

Modificació puntual del pla d’ordenació urbanística
municipal de Tortosa en el barri de Sant Jaume

Jornet, Llop, Pastor SLP,
arquitectes

Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni
històric, arquitectònic, arqueològic, paleontològic,
geològic i paisatgístic de Manresa

Vilanova-Moya, arquitectes

Pla de millora urbana del centre històric de la Seu
d’Urgell

Jornet, Llop, Pastor SLP,
arquitectes

Accèssits

Premi Catalunya de Sociologia

Fausto Miguélez Lobo

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

Núria Sánchez Coll

Premi Modest Reixach de la Societat
Catalana de Sociolingüística

Notícies d’abans d’ahir. Llengua i cultura catalanes al
segle xx

August Rafanell

Concurs de Joves Sociòlegs

Innovació social i governança urbana. Entitats
socialment creatives a Barcelona i Bilbao

Santiago Eizaguirre Anglada

Els negocis dels pakistanesos al barri del Raval a
Barcelona. Motius i estratègies
per a l’autoocupació

Berta Güell Torrent

Premi de la Institució Catalana
d’Estudis Agraris

La sèquia de Torres (Lleida), un sistema hidràulic a la
vall del Segre. Poblament i espais agraris a la plana de
Lleida a l’edat mitjana

Josep Marfull Oromí

Premi de la Societat Catalana
d’Estudis Històrics

La visita del general (1542-1705): una aproximació
històrica

Ricard Torra i Prat

La premsa republicana a Mallorca a la darreria del
segle xix: ‘El Demócrata’, ‘El Republicano’ i ‘La
República’

Gabriel Mayol Arbona

Estudi d’associació genètica al locus 1q21-23, una
regió candidata per a les psicosis

Marta de Castro i Català

Snail1 i la regulació de l’heterocromatina

Alba Millanes Romero

Accèssit

Accèssit

Premi de la Societat Catalana de
Biologia
Accèssit
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Treballs dedicats a la difusió de les matemàtiques
publicats al diari Ara: l’article «Una mirada
matemàtica sobre la ciutat» (22 març 2012), l’article
«Matemàtiques per a dits petits i ments genials»
(23 juny 2012) i l’entrevista al professor Carles Simó
(17 març 2013)
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Premi de la Societat Catalana de
Química

Emergència i evolució a l’homoquiralitat

Guillem Valero González

Premi de la Societat Catalana de
Tecnologia

Aportacions a la transferència de tecnologia energètica
aeroespacial cap al vehicle verd construïble a
Catalunya

Oriol Gallemí i Rovira

Premi dels Amics de l’Art Romànic

Les pintures murals romàniques de l’absis de Santa
Maria d’Àneu. Debats entorn d’una imatge singular

Margarida Muñoz Milán

Premi Évariste Galois de la Societat
Catalana de Matemàtiques

Expectation Maximization per a arbres filogenètics

Esther Ibáñez Marcelo

Premi Lluís Casassas i Simó de la
Societat Catalana de Geografia

Construccions en sòl no urbanitzable. Aproximació al
procés urbanitzador del medi rural: el cas de les Terres
de l’Ebre (2002-2012)

Anna Segura Beltrán

Adolescència, quotidianitat i espais urbans a Sant
Martí de Provençals (Barcelona)

Aleix Porta Alonso

Les fronteres europees: segles xx i xxi. De l’Europa dels
grans imperis als Estats Units d’Europa

Institut Can Jofresa de Terrassa

La influència del massís del Garraf en el clima de
Vilanova

Institut Manuel de Cabanyes de
Vilanova i la Geltrú

Premi Jaume Camp de
Sociolingüística

Entre la cohesió i el plurilingüisme socials. Algunes
lliçons internacionals per a les polítiques lingüístiques
educatives catalanes

Francesc Xavier Vila i Moreno

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

Les relacions entre l’obra narrativa de Mercè Rodoreda
i l’obra narrativa de William Faulkner

Jordi Marrugat Domènech

La influència d’Andreu Nin en la narrativa de
preguerra de Mercè Rodoreda: arguments, literatura
russa i política

Noemí Llanas-Gómez

L’última narrativa de Mercè Rodoreda

Neus Penalba Suárez

‘La plaça del Diamant’: edició genètica. Escriptura i
estil

Meritxell Talavera i Muntané

Realització d’un catàleg raonat on-line de l’obra
plàstica de Mercè Rodoreda

Maria Rosa Villanueva i Puig

Plataformes i moviment associatiu entre Catalunya, les
Illes Balears, la Catalunya del Nord i el País Valencià i
les seves publicacions en el temps present

Sebastià Serra Busquets

SÍNTESI MEMÒRIA · CURS 2012 -2013

Menció especial
Premi Joan Palau Vera de Geografia
(Societat Catalana de Geografia)
Menció especial
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Borsa d’estudi Abelard Fàbrega
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Fonts bibliogràfiques per a l’estudi de la història i
l’arqueologia medieval al Solsonès. Aportacions i
mancances al coneixement

Jordi Aguelo Mas

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

Adequació al català d’un material d’aprenentatge de
basc: 50 hores

Laura Viayna Graells

Borses d’estudi Generalitat de
Catalunya

Recepció i fortuna crítica de Joan Miró a Itàlia:
verificació dels fons i arxius mallorquins

Vincenzo Ferraro (Itàlia)

Estudi arquitectònic-constructiu de la basílica
paleocristiana i de l’església romànica de l’amfiteatre
romà de Tarragona

Maria Serena Vinci (Itàlia)

Els canvis de vocabulari polític i la seva posició
institucional dins les Corts catalanes de Pere el
Cerimoniós

Rogerio R. Tostes (Brasil)

El republicanisme federal a les Illes Balears durant el
Sexenni Democràtic i les seves relacions amb el
republicanisme federal català (1868-1874)

Catalina Maria Martorell
Fullana

Anarcosindicalisme a Catalunya i Balears en
perspectiva comparada (1976-1982)

Pere Josep Garcia Munar

Interaccions entre pintura i literatura, Antoni Miró i els
escriptors catalans

Miquel Cruz i Morente

Borses d’estudi Països Catalans

L’arquitectura eclesiàstica dels segles iv al x als comtats Montserrat Valls Mora
d’Empúries-Peralada, Rosselló, Conflent, Vallespir,
Perapertusés i Fenollet. Estudi comparatiu de la seva
modulació
Borses Ferran Sunyer i Balaguer
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Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

Abel Gargallo Peiró
Anna Deluca Silberberg
Romero Barbieri Solha
Anna Bosch Camós
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5.  Convenis de col·laboració
Durant el curs 2012-2013, l’Institut d’Estudis Catalans ha establert els convenis de col·laboració següents (per ordre
cronològic de signatura):
• L’1 de setembre de 2012, amb la Universitat Autònoma de Barcelona, un conveni per a la coedició de l’obra
L’arquitectura domèstica de les ciutats romanes a Catalunya.
• El 25 de setembre de 2012, amb el Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest
Lluch, un conveni de col·laboració per a la celebració del curs Gèneres, identitats i estils a la ficció: entre el col·loquial i
l’estàndard.
• El 10 d’octubre de 2012, amb la Facultat de Teologia de Catalunya, un conveni de col·laboració per a la creació del Centre
SÍNTESI MEMÒRIA · CURS 2012 -2013

Internacional d’Estudis Arnau de Vilanova.
• El 18 d’octubre de 2012, amb la Sociedad Española de Microbiología, un conveni específic de col·laboració per a la
incorporació de la revista International Microbiology a l’Hemeroteca Científica Catalana.
• El 29 d’octubre de 2012, amb la Universitat Autònoma de Barcelona, un conveni per a la col·laboració en el projecte
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«Servei d’Arxius de Ciència» per a l’exercici 2012.
• El 13 de novembre de 2012, amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, un conveni per a la coedició de l’obra Barcino
II. Marques i terrisseries d’àmfores al Baix Llobregat.
• El 20 de novembre de 2012, amb Lleonard Muntaner, Editor SL, un conveni per a la coedició de l’obra Hojas del sábado.
La herencia de Rousseau.
• El 30 de novembre de 2012, amb la Diputació de Barcelona, un conveni per a l’edició de l’Anuari territorial de
Catalunya 2012.
• El 30 de novembre de 2012, amb la Universitat Pompeu Fabra, un conveni de col·laboració per al projecte «ExtractCiT.
Extracció Terminològica de Ciències i Tecnologia».
• El 30 de novembre de 2012, amb la Universitat Pompeu Fabra, un conveni específic de col·laboració per al suport a les
activitats de l’Observatori de Neologia en el 2012.
• El 30 de novembre de 2012, amb la Universitat Pompeu Fabra, un acord de col·laboració per al projecte «La dimensió
geolectal de la llengua catalana a través de la neologia. Anàlisi de la influència de l’anglès».
• El 30 de novembre de 2012, amb Publicacions de la Universitat de València, un conveni específic de col·laboració per a la
coedició de l’obra Devots i descreguts. Biologia de la religiositat, d’Adolf Tobeña.
• El 12 de desembre de 2012, amb la Universitat de les Illes Balears, una addenda al conveni marc de col·laboració per a
l’edició en línia del Diccionari d’agricultura, el Diccionari de ramaderia i el Diccionari de pesca.
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• El 14 de desembre de 2012, amb l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, un conveni per a la coedició de l’obra
El dialecte d’Alacant. Contribució al coneixement del valencià, de Pere Barnils.
• El 18 de desembre de 2012, amb la Universitat d’Alacant, un acord per al finançament del projecte «Constitució d’un
corpus textual per a una gramàtica del català modern (GCM)».
• El 20 de desembre de 2012, amb la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, un conveni de col·laboració per a
l’establiment de la seu de l’Academia Europaea a Barcelona («Barcelona Hub»).
• El 20 de desembre de 2012, amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de la
Presidència, un conveni de col·laboració per a la reedició del llibre Història de la Generalitat de Catalunya. Dels orígens
medievals a l’actualitat, 650 anys.
• El 24 de gener de 2013, amb l’Ateneu Barcelonès, un conveni de col·laboració per a la recuperació i difusió del patrimoni
científic català.
• El 18 de febrer de 2013, amb la Fundació Catalunya Caixa - La Pedrera, un conveni de col·laboració per a la celebració de
les proves Cangur de Matemàtiques.
• El 25 de febrer de 2013, amb l’Obra Social de La Caixa, un conveni de col·laboració per a l’organització del VI Congrés
Català de Sociologia.
• El 27 de febrer de 2013, amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya, un conveni de col·laboració per a la difusió del
coneixement territorial de Catalunya.
• El 20 de març de 2013, amb la Universitat Autònoma de Barcelona, un conveni de col·laboració en matèria de difusió,
documentació i investigació en el camp de la comunicació.
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• El 24 de gener de 2013, amb l’Observatori de l’Ebre, un conveni marc de col·laboració.

• El 4 d’abril de 2013, amb la Universitat de Vic, un conveni marc de col·laboració.
• L’11 d’abril de 2013, amb el Centre de Recerca Matemàtica, un conveni de col·laboració per al cofinançament de la Lluís
Santaló Visiting Position.
• El 3 de maig de 2013, amb l’Institut Geològic de Catalunya, un conveni de col·laboració en matèria de sismologia.
• El 4 de juny de 2013, amb el TERMCAT i la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, una addenda al conveni de data
7 de juny de 2010 per establir la col·laboració per a la traducció i la correcció de les definicions de les entrades
corresponents a la branca de l’arbre de camp: «Propietats fisicoquímiques, químiques i comportament del sòl» del
GloSECS (Glossari multilingüe de la ciència del sòl) i la introducció en la Plataforma de Ciència i Tecnologia (CIT).
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6.  Donació de fons
Durant el curs s’han donat els fons següents:
• Fons Pompeu Fabra per part del senyor Jordi Mir i Parache
El senyor Jordi Mir i Parache, propietari d’un fons sobre la figura i l’obra de Pompeu Fabra recollit al llarg dels anys, fa la
seva donació a favor de l’IEC. El fons, que s’integra a l’Arxiu de l’Institut, té 1.853 registres, inclosos en nou caixes
arxivadores i una carpeta, que contenen manuscrits i documents personals del filòleg, documentació sobre commemoracions
i homenatges celebrats, materials publicats en mitjans de comunicació i material de tipus gràfic. El fons de biblioteca donat
compta amb 1.535 registres que recullen obres de Fabra i sobre Fabra i un fons de llengua catalana.
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• Col·lecció «Arbor Scientiae de Ramon Llull» d’obres pictòriques per part del senyor Pere Villalba i Varneda
El senyor Pere Villalba i Varneda, propietari d’un conjunt d’obres de diferents artistes que formen part de la col·lecció
«Arbor Scientiae de Ramon Llull», fa una donació a favor de l’IEC, que passa a integrar les obres en el fons d’art de
l’Institut. La col·lecció està formada per vint-i-dos quadres dels artistes següents: Iago Pericot, Andrino, Donato,
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Casademont, Jaume Carbonell, Joan Tortosa, Angel de Luna, Miquel Barceló, Guinovart, Andreu Alfaro, Antoni Tàpies,
Alfredo Arribas, Eudald Serra, Sergi Bernils, Paco Minuesa, Torras Viver, Josep M. Subirachs, Xavier Figueras,
Coll Bardolet, S. Ros, Joan Montcada i Imma Pueyo.
• Arxiu Estrella Casas per part del senyor Manuel Ramón Parés Maicas
El fons històric d’Estrella Casas i Costa (1929-1998) ha estat donat a l’Institut d’Estudis Catalans pel president de la
Fundació Estrella Casas, el senyor Manuel Ramón Parés Maicas. El fons està format per trenta-sis arxivadors (10 × 30 cm) i
sis capses amb el contingut següent: visites arreu de Catalunya, revistes, metodologia del llenguatge polític, la premsa a
l’escola, etapes històriques analitzades des de l’estudi de l’art, propostes d’intervenció d’escola de pares del Betània-Patmos,
reforma de les ciències socials, la Guerra Civil, estudi de diferents èpoques històriques (Paleolític i Neolític, Grècia i Roma,
edat mitjana, l’Islam i l’Alcorà, Isabel la Catòlica, la Revolució Francesa i la invasió napoleònica, les Bases de Manresa, la
Guerra Civil, fitxes d’història contemporània), història de la cultura (del segle xiv al xx), estudi dels nacionalismes català i
basc, història i urbanisme a Barcelona i aspectes de sociologia urbana.

01-56 Sintesi memoria 2012-2013.indd 36

16/10/2013 9:08:59

• Fons revista Ibèrica per part del senyor Pasqual Bolufer Mayans
La revista Ibèrica va néixer el 1913 amb l’objectiu de difondre setmanalment el coneixement científic i tecnològic de l’època.
Pionera a Espanya, va aconseguir mantenir-se noranta-un anys durant els quals es va documentar la revolució tecnològica
del segle xx. El pare Pasqual Bolufer Mayans, en aquell moment col·laborador a l’Observatori de l’Ebre, dirigí la tercera
època de la revista durant el període 1961-2004. El fons que ha donat a l’IEC conté la col·lecció completa de la revista
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Ibèrica i diversos llibres universitaris de ciència i tecnologia.
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III. Recerca

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
• Corpus Antiquitatum Americanensium**
Directors: Josep Guitart i Duran i Victòria Solanilla Demestre
• Corpus de trobadors**
Directors: Tomàs Martínez Romero i Vicenç Beltran i Pepió
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• Corpus documental de les relacions internacionals de Catalunya i de la Corona d’Aragó
Directora: M. Teresa Ferrer i Mallol
• Corpus International des Timbres Amphoriques**
Directors: Josep Guitart i Duran i Carles Carreras
• Corpus textual de la Catalunya del Nord: Catàleg d’Impresos Rossellonesos
Directora: Eulàlia Duran i Grau
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• 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
• La justícia a la Catalunya medieval
Directors: Josep M. Salrach i Marès i Tomàs de Montagut Estragués
• L’epigrafia del conventus Tarraconensis nord (Corpus Inscriptionum Latinarum II2 14/4). La presència del poder
imperial en el conventus Tarraconensis i en la zona sud de la provincia Gallia Narbonensis
Director: Marc Mayer i Olivé
• 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
• Recerca arqueològica de la ciutat romana de Iesso (Guissona)
Director: Josep Guitart i Duran
*
**
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• Repertori de manuscrits catalans 1471-1714
Directora: Eulàlia Duran i Grau
• Tabula Imperii Romani - Forma Orbis Romani*
Director: Josep Guitart i Duran
Secció de Ciències Biològiques
• Anàlisi dels aspectes socials del fons d’arxiu de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona en el període 1770-1850
Director: Jacint Corbella i Corbella
• Diccionari de peixos (Corpus ictionímic del català. Fase 5)
Director: Jordi Lleonart i Aliberas

• Estudi de l’activitat diamino oxidasa de bacteris probiòtics i aplicabilitat d’aquests bacteris per a reduir la
intolerància a la histamina
Director: Abel Mariné i Font
• Flora i cartografia de les plantes, els fongs i la vegetació
• Flora i cartografia de briòfits (Montserrat Brugués i Domènech i Rosa M. Cros)
• Biodiversitat dels fongs i líquens dels Països Catalans (Xavier Llimona i Pagès)
• Revisió dels gèneres crustacis de fisciàcies (fongs liquenitzats ascomicets) als Països Catalans (Xavier Llimona i Pagès)
• Flora i cartografia de les plantes vasculars (Josep Vigo i Bonada)
• 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
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• Estudi citogenètic, filogenètic i filogeogràfic de Pellaea calomelanos (Sw.) Link (Polypodiaceae)
Director: Josep Vigo i Bonada

• Recuperació i difusió del patrimoni científic català. Localització, digitalització i anàlisi de les revistes de
ciència, tecnologia i medicina publicades entre 1898 i 1938
Directors: Àlvar Martínez Vidal i Alfons Zarzoso. Ponent: Francesc Asensi i Botet
• Un atles genètic i lingüístic dels cognoms catalans
Director: Jaume Bertranpetit i Busquets
Secció de Ciències i Tecnologia
• 100 anys de matemàtiques a l’Institut d’Estudis Catalans (1911-2011)
Directors: Manuel Castellet i Solanas i Antoni Roca i Rosell
• Ciència, tecnologia i ètica
Directors: Josep Amat i Girbau i Alícia Casals i Gelpí

*
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• De com el dret civil català pot facilitar la transferència de tecnologia
Director: Frederic Luque i Carrillo. Ponent: Alícia Casals i Gelpí
• Extracció terminològica de ciència i tecnologia (ExtractCiT) i Diccionari de ciència i tecnologia (DiCiT)
Director: Salvador Alegret i Sanromà
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.
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• 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)
• Nomenclàtors oficials de toponímia de Catalunya, la Catalunya del Nord i les Illes Balears
Director: Josep Moran i Ocerinjauregui
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• 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. Ponent: Joan Martí i Castell
• Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana: sintaxi i lèxic
Directors: Vicent Pitarch i Almela (fascicle de sintaxi) i Joan Veny i Clar (fascicle de lèxic)
• Revisió de la toponímia de les publicacions de l’Institut d’Estadística de Catalunya
Director: Josep Moran i Ocerinjauregui
• 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 (GCM)
Director: Josep Martines Peres
• Diccionari del català contemporani - Diccionari descriptiu de la llengua catalana
Director: Joaquim Rafel i Fontanals
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• Digitalització de l’epistolari de Josep Sebastià Pons
Director: August Bover i Font. Ponent: Josep Moran i Ocerinjauregui
• Els clàssics i la llengua literària: norma i cànon
Directora: Montserrat Jufresa i Muñoz. Ponent: Mariàngela Vilallonga i Vives
• Estudi previ a l’edició de les edicions completes de Lluís Nicolau d’Olwer
Director: Carles Miralles i Solà
• Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae*
Directors: Joan A. Argenter i Giralt i Pere Quetglas i Nicolau
• La dimensió geolectal de la llengua catalana a través de la neologia. Anàlisi de la influència de l’anglès
Directora: M. Teresa Cabré i Castellví
• 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

• Obres completes de Pompeu Fabra
Directors: Joan Solà i Cortassa (†) i Jordi Mir i Parache
• Observatori de Neologia
Directora: M. Teresa Cabré i Castellví
• Publicació de l’obra gramatical d’Antoni Febrer i Cardona
Director: Jordi Carbonell i de Ballester
• Refranyer Aguiló
Director: Germà Colón Domènech
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• Obra completa de Santiago Rusiñol. Recopilació, edició, estudi i publicació
Directora: Vinyet Panyella i Balcells. Ponent: Jaume Cabré i Fabré

• 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
Directors: Eduard Arruga i Valeri i Antoni Montserrat
• 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
Director: Jaume Guillamet i Lloveras

* Programa de la Unió Acadèmica Internacional amb la participació de l’IEC i amb la col·laboració del Consell Supervisor d’Investigacions
Científiques.
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• Comprensió i producció de textos amb recursos digitals
Director: Joaquim Arnau i Querol
• Corpus Philosophorum Medii Aevi. Arnaldi de Villanova
Director: Josep Perarnau i Espelt
• Diccionari enciclopèdic de pedagogia
Directors: Josep González-Agàpito i Granell i Joan Mallart i Navarra
• Diccionari Jurídic Català
Director: Josep Serrano i Daura
• Dones professionals, desenvolupament local i cohesió social: una anàlisi comparativa a la Conca de Barberà i a
l’Alt Urgell
Directora: M. Dolors Garcia i Ramon
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• Educació, política i societat a la Catalunya de la Transició: El Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana
(CEPEPC)
Director: Josep González-Agàpito i Granell
• Evolució dels paisatges mediterranis 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)
Directors: Pompeu Casanovas Romeu i Josep Monserrat i Molas
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• El periodisme científic als Països Catalans i les noves tecnologies de la informació (Interpretació i publicació de
resultats)
Director: Josep M. Casasús i Guri
• Identitat i cohesió social
Director: Josep M. Panareda Clopés
• Immigració i cohesió socioeconòmica. L’empresariat transnacional originari del Brasil, Rússia, l’Índia i la Xina
Directora: Carlota Solé i Puig
• La cartografia dels Països Catalans des del Renaixement a l’edat moderna
Director: Vicenç M. Rosselló i Verger
• La fase inicial i les fases evolutives de vuit comarques catalanes
Director: Joan Vilà-Valentí
• Participació de les famílies i cohesió social a l’escola. Nous models de participació en temps de crisi?
Directora: Carlota Solé i Puig
• 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
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IV. Economia
1.  Resum d’ingressos de l’any 2012
6.000.000,00

Desglossament d’ingressos de l’any 2012
5.000.000,00

A) Explotació
Capítol 3.  Ingressos propis

1.135.319,53

Capítol 4.  Transferències corrents

5.317.048,65

Total explotació

70.472,31
6.522.840,49

0,00

Capítol 7.  Transferències de capital

1.407.291,53

Total operacions de capital

1.407.291,53

Capítol 9.  Variació de passius financers
Total operacions financeres
Total general

0,00

Capítol 3. Ingressos propis
Capítol 4. Transferències corrents

C) Operacions financeres
Capítol 8.  Variació d’actius financers

2.000.000,00
1.000.000,00

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

3.000.000,00

2.457.296,07
0,00
2.457.296,07
10.387.428,09

Capítol 5. Ingressos patrimonials
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Capítol 5.  Ingressos patrimonials

4.000.000,00

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 2012
4.500.000,00

Desglossament de despeses de l’any 2012

4.000.000,00

A) Explotació

3.500.000,00

Capítol 1.  Remuneracions de personal

4.021.329,91

Capítol 2.  Despeses de béns corrents i serveis

2.551.065,11

3.000.000,00

69.018,13

2.500.000,00

Capítol 3.  Despeses financeres
Capítol 4.  Transferències corrents
Total explotació

400.707,72
7.042.120,87

2.000.000,00
1.500.000,00
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B) Operacions de capital
Capítol 6.  Inversions reals

1.056.009,53

Total operacions de capital

1.056.009,53

1.000.000,00
500.000,00
0,00
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C) Operacions financeres
Capítol 9.  Variació de passius financers

238.524,83

Total operacions financeres

238.524,83

Total general

8.336.655,23

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 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012

Total d’ingressos

2008

2009

2010

2011

2012

12.532.183,05

13.333.168,82

13.500.706,1 6

11.601.934,55

10.387.428,09

2011

2012

14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00

2008

2009

2010

Gràfic comparatiu de despeses dels anys 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012

Total de despeses

2008

2009

2010

2011

2012

11.365.321,77

10.612.919,25

10.667.061,92

8.965.961,11

8.336.655,23

2011

2012

45

SÍNTESI MEMÒRIA · CURS 2012 -2013

6.000.000,00

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

1.  Portal de revistes científiques
El portal de revistes científiques en línia de l’Institut d’Estudis Catalans ofereix un entorn comú d’accés a les revistes
científiques publicades per l’IEC.
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 1.238 números. Es poden
consultar tots els sumaris dels números publicats fins ara i els continguts de 15.906 articles en format PDF, equivalents a
195.608 pàgines.*
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2. Monografies
Andorra i els seus ciutadans: 23a Diada Andorrana XLII Universitat Catalana d’Estiu (21 d’agost del 2010, Prada de
Conflent). / L’aigua i Andorra: 24a Diada Andorrana XLIII Universitat Catalana d’Estiu (20 d’agost del 2011, Prada
de Conflent). Andorra, 2012. 208 + 161 p. ISBN 978-84-99920-61-13-8 (SAC). ISBN 978-84-9965-131-6 (IEC)
[Coedició amb la Societat Andorrana de Ciències]
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Aportació a la terminologia geogràfica catalana [recurs electrònic]. 2013.
Balcells i González, Albert. La Universitat de Barcelona i el Parlament de Catalunya durant la Guerra Civil de 1936.
Barcelona, 2013. 117 p. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 93) ISBN 978-84-9965-166-8.
— Pere Coromines: Semblança biogràfica. Barcelona, 2013. 32 p. (Semblances Biogràfiques; 57) ISBN 978-84-9965-163-7.
[Conferència pronunciada davant del Ple per Albert Balcells el dia 17 de desembre de 2012]
Barnils i Giol, Pere. El dialecte d’Alacant. Contribució al coneixement del valencià. Introducció, traducció i notes de Ferran
Robles i Sabater. Barcelona, 2013. 188 p. (Biblioteca de Dialectologia i Sociolingüística; 18) ISBN 978-84-9965-157-6.
Barreda, Pere-Enric. Carles Salvador: una vida en imatges. 2a ed. Fundació Carles Salvador, 2012. 158 p. (Publicacions de
la Fundació Carles Salvador; 1) ISBN 978-84-9965-130-9 [Coedició amb la Fundació Carles Salvador]
Bartrons i Bach, Ramon. El dolç fenotip de les cèl·lules tumorals: buscant dianes terapèutiques. Barcelona, 2013. 36 p.
ISBN 978-84-9965-153-8. [Discurs de recepció de Ramon Bartrons i Bach com a membre numerari de la Secció de
Ciències Biològiques, llegit el dia 18 de febrer de 2013]

*
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Beltran i Pepió, Vicenç. «Don Ferrando», rei «spectant». La connexió portuguesa del ‘Tirant’. Barcelona, 2012. 40 p.
ISBN 978-84-9965-136-1. [Discurs de recepció de Vicenç Beltran i Pepió com a membre numerari de la Secció
Històrico-Arqueològica, llegit el dia 18 d’octubre de 2012]
Bioquímica [recurs electrònic]. 2013.
Bramon i Planas, Dolors. Reivindicació catalana del geògraf al-Idrı̄sı̄. Barcelona, 2012. 37 p. ISBN 978-84-9965-138-5-4.
[Discurs de recepció de Dolors Bramon i Planas com a membre numerària de la Secció Històrico-Arqueològica, llegit el
dia 20 de novembre de 2012]
Calvo Rigual, Cesáreo. Estudi contrastiu del lèxic de la traducció italiana del ‘Tirant lo Blanc’ (1538). Barcelona, 2012.
359 p. + 1 disc òptic (CD ROM). (Biblioteca Filològica; 72) ISBN 978-84-9965-122-4.
Casals i Pons, Jaume. Un passatge entre Plató i Montaigne. Barcelona, 2013. 23 p. ISBN 978-84-9965-156-9. [Discurs
de recepció de Jaume Casals i Pons com a membre numerari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, llegit el dia 5 de

Citologia i histologia (histologia animal) [recurs electrònic]. 2013.
Citologia i histologia (histologia vegetal) [recurs electrònic]. 2013.
Comptabilitat financera [recurs electrònic]. 2013.
Corbella i Corbella, Jacint. Metges i medicina d’Occitània. Barcelona, 2012. 328 p. (Arxius de les Seccions de Ciències;
145) ISBN 978-84-9965-137-8.
Diccionari enciclopèdic de medicina [recurs electrònic]. 2012.
Domingo, Josep M. (ed). Joc literari i estratègies de representació. 150 anys dels Jocs Florals de Barcelona [recurs
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març de 2013; resposta de Pere Lluís Font, membre emèrit de la Secció de Filosofia i Ciències Socials]
Citologia i histologia (citologia) [recurs electrònic]. 2013.

electrònic]. Barcelona: Societat Catalana de Llengua i Literatura, 2012. 435 p. il·l. (Treballs de la Societat Catalana de
Llengua i Literatura; 7) ISBN 978-84-9965-152-1.
— Joc literari i estratègies de representació. 150 anys dels Jocs Florals de Barcelona [edició impresa]. Barcelona: Societat
Catalana de Llengua i Literatura, 2013. 435 p. il·l. (Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura; 7) ISBN
978-84-9965-152-1.
Duran i Grau, Eulàlia. Joan Fuster: Semblança biogràfica. Text redactat per Eulàlia Duran i Grau amb motiu de la
commemoració del norantè aniversari del naixement de Joan Fuster i dels cinquanta anys de la publicació de Nosaltres
els valencians. Contribució de l’Institut d’Estudis Catalans a l’Any Fuster, 2012. Barcelona, 2013. 20 p. ISBN 978-849965-171-2.
Ensenyar valencià en temps difícils: Homenatge a Enric Matalí i Timoneda. Benassal, 2013. 166 p. ISBN 978-84-940225-4-8.
[Coedició amb Fundació Carles Salvador]

01-56 Sintesi memoria 2012-2013.indd 47

16/10/2013 9:09:00

Fayos i Gardó, Antonio (coord.). Comentaris a les lleis civils valencianes. Barcelona, 2012. 251 p. (Treballs de la Secció de
Filosofia i Ciències Socials; 45) ISBN 978-84-9965-148-4.
Ferrer i Mallol, M. Teresa (ed.). Jaume I: Commemoració del viii centenari del naixement de Jaume I. Vol. 2: L’economia
rural. L’articulació urbana. Les institucions eclesiàstiques. L’expansió territorial. El comerç. Barcelona, 2013. 884 p.
(Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 92) ISBN 978-84-9965-158-3 (vol. 2). ISBN 978-84-9965-085-2 (obra
completa).
Figueres i Artigues, Josep M. (dir.). Valentí Almirall: Obra completa 1880-1884. Vol. II. Barcelona, 2013. 995 p.
(Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica; 11/2) ISBN 978-84-9965-165-1.
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària [recurs electrònic]. 2013.
Grapí Vilumara, Pere; Massa Esteve, Maria Rosa (coord.). Actes de la IX Jornada sobre la Història de la l’Ensenyament
«Antoni Quintana i Marí» (Barcelona, 18 i 19 de novembre de 2011). Barcelona, 2013. 136 p. ISBN 978-84-9965-154-5.
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Institut d’Estudis Catalans. Discursos i crònica del centenari. Barcelona, 2013. 111 p. ISBN 978-84-9965-162-0.
— LXXXIII Cartell de premis i de borses d’estudi. Barcelona, 2013. 39 p.
— Síntesi memòria 2011-2012. Barcelona, 2012. 58 p.
Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica. Reunió ordinària de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a
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Benavarri (14 i 15 de novembre de 2008). Barcelona, 2013. 102 p. ISBN 978-84-9965-172-9. [Coedició amb
l’Ajuntament de Benavarri]
Jorba, Manuel. A propòsit de la primeríssima recepció de «La pàtria» d’Aribau (1833-1859). Barcelona, 2013. 110 p.
ISBN 978-84-9965-151-4. [Discurs de recepció de Manuel Jorba com a membre numerari de la Secció HistòricoArqueològica, llegit el dia 24 de gener de 2013]
Krugman, Paul; Wells, Robin; Graddy, Kathryn. Fomaments d’economia. Pròleg a l’edició catalana de Jordí Galí. Traducció
de la 2a edició nord-americana. Projecte Scriptorium. Barcelona, 2013. 561 p. ISBN 978-84-291-2627-3.
León Gómez, Magdalena. El Cançoner C: París, Bibliothèque Nationale de France, Fr. 856. Florència, 2012. 316 p. (Corpus
des Troubadours; 2. Études; 1) ISBN 978-88-8450-450-0. [Coedició amb la Fondazione Ezio Franceschini ONLUS]
Limorti, Ester; Quintana, Artur. El Carxe: Recull de literatura popular valenciana de Múrcia. Ed. facsímil. Transcripció
musical de Lluís Borau i Ester Pérez. L’edició d’aquesta obra ha estat a cura de Brauli Montoya. Barcelona, 2012. 318 p.
(Biblioteca Filològica; 71) ISBN 978-84-9965-118-7.
Lockwood, Mike. Excursions naturalistes per la Garrotxa = Excursiones naturalistas por la Garrotxa = Excursions
naturalistes dans la Garrotxa = Wildlife walks around La Garrotxa. Olot: Institució Catalana d’Història Natural.
Delegació de la Garrotxa, 2012. 275 p. ISBN 978-84-9965-116-3.
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Marià Villangómez: Sessió en memòria (Sala Prat de la Riba, 8 de maig de 2003). 1a reimpr. Barcelona, 2013. 37 p.
(Semblances Biogràfiques; 34) ISBN 978-84-7283-744-7. [1a ed. del 2004]
Masjuan, Josep M. (coord.) Societat catalana 2012. Barcelona: Associació Catalana de Sociologia, 2012. 262 p. ISBN 97884-9965-146-0.
Messeguer i Peypoch, Àngel. El descobriment de fàrmacs: un repte i una necessitat. Barcelona, 2012. 26 p. (Publicacions de
la Presidència; 35) ISBN 978-84-9965-103-3. [Discurs de recepció d’Àngel Messeguer i Peypoch com a membre
numerari de la Secció de Ciències i Tecnologia, llegit el dia 19 de març de 2012]
1960-1980. Transicions i canvis a les terres de parla catalana: Actes del VIII Congrés de la CCEPC (Barcelona, Cornellà de
Llobregat, 10, 11 i 12 de novembre de 2011). Directors de l’edició: Ramon Arnabat Mata i Josep Santesmases i Ollé.
Valls, 2012. 665 p. il·l.; 24 cm. (Publicacions de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana; 7) ISBN 97884-9034-036-3. [Coedició amb la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner]
p. (Clàssics de la Química; 7) ISBN 978-84-9965-170-5.
Monserrat, Josep; Roviró, Ignasi; Torres, Bernat (cur.). La imatge. Barcelona: Societat Catalana de Filosofia, 2012. 130 p.
(Col·loquis de Vic; 16) ISBN 978-84-9965-135-4.
Nadal i Farreras, Josep M. «I si escric llengua, veus?, el dolor em trenca l’ànima.» Per què vivim les llengües amb tanta
passió? Barcelona, 2012. ISBN 978-84-9965-134-7. [Discurs llegit en la sessió inaugural del curs 2012-2013]
Nomenclatura de química orgànica: Seccions A, B i C i H: Regles definitives de 1979 [recurs electrònic]. [Coedició amb el
Consell Superior d’Investigacions Científiques]
Paul Vidal de La Blache: geografia general i regional. L’obra a ‘Annales de Géographie’ (1891-1919). Edició a cura de Pau
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Moles i Ormella, Enric. Determinació de pesos moleculars de gasos pel mètode de les densitats límit. Barcelona, 2013. 164

Alegre i Nadal. Barcelona: Societat Catalana de Geografia, 2013. 398 p. il·l., map. ISBN 978-84-9965-159-0.
Pradilla Cardona, Miquel Àngel. Fabra, encara. Actes del III Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra»
(Tarragona, 17, 18 i 19 de desembre de 2008). Barcelona, 2012. 504 p. (Biblioteca Filològica; 73) ISBN 978-84-9965147-7.
Ribó Golovart, Alexandre. Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle xx. Edició a cura de Salvador
Alegret i Sanromà. Barcelona, 2012. 304 p. (Monografies de les Seccions de Ciències; 22) ISBN 978-84-9965-149-1.
Rifé i Santaló, Jordi. Els villancets d’Emmanuel Gònima (1712-1792): Un model de la transició musical del Barroc al
Preclassicisme a la Catalunya del segle xviii. Vol. 1. Barcelona: Societat Catalana de Musicologia: Arxiu Capitular de la
Catedral de Girona, 2012. 302 p. ISBN 978-84-9965-142-2 (vol. 1). ISBN 978-84-9965-141-5 (obra completa).
— Els villancets d’Emmanuel Gònima (1712-1792): Un model de la transició musical del Barroc al Preclassicisme a la
Catalunya del segle xviii. Vol. 2. Barcelona: Societat Catalana de Musicologia; Arxiu Capitular de la Catedral de Girona,
2012. 361 p. ISBN 978-84-9965-143-9 (vol. 2). ISBN 978-84-9965-141-5 (obra completa).
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Rifé i Santaló, Jordi. Els villancets d’Emmanuel Gònima (1712-1792): Un model de la transició musical del Barroc al
Preclassicisme a la Catalunya del segle xviii. Vol. 3. Barcelona: Societat Catalana de Musicologia: Arxiu Capitular de la
Catedral de Girona, 2012. 272 p. ISBN 978-84-9965-142-2 (vol. 1). ISBN 978-84-9965-141-5 (obra completa).
Simó, Meritxell. Jaume Massó i Torrents: La cançó provençal en la literatura catalana cent anys després. Florència, 2012.
263 p. (Corpus des Troubadours; 2. Études; 1) ISBN 978-88-8450-467-8. [Coedició amb la Fondazione Ezio
Franceschini ONLUS]
Taula periòdica dels elements [visual]. Barcelona: Societat Catalana de Química, 2012. 21 × 30 cm. ISBN 978-84-9965139-2.
Taula periòdica dels elements [visual]. Barcelona: Societat Catalana de Química, 2012. 15 × 21 cm. ISBN 978-84-9965140-8.
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia [recurs electrònic]. 2013.
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The circulation of science and technology: Proceedings of the 4th International Conference of the European Society for the
History of Science [recurs electrònic]. Edició a cura d’Antoni Roca-Rosell. Barcelona: Societat Catalana de la Ciència i de
la Tècnica, 2012. 1.198 p. ISBN 978-84-9965-108-8.
Tobeña, Adolf. Devots i descreguts: Biologia de la religiositat. València, 2013. 188 p. il·l.; 23 cm. ISBN 978-84-9965-155-2
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(IEC). ISBN 978-84-370-9000-9 (Universitat de València). [Coedició amb la Universitat de València]
Torres Faus, Francesc; Rosselló i Verger, Vicenç M. Jeroni Munyós i la frontera valenciana amb Castella (1565-1566):
cartografia i geohistòria. València, 2012. 240 p. ISBN 978-84-9965-145-3. [Coedició amb la Universitat de València]
Trueta, Josep. The Spirit of Catalonia. Ed. facsímil. 2a reimpr. Barcelona, 2013. 198 p. ISBN 978-84-7283-071-4.
Vallverdú Canes, Francesc. Apunts i contrapunts sociolingüístics: En el centenari de les ‘Normes ortogràfiques’. Barcelona,
2013. 123 p. (Biblioteca de Dialectologia i Sociolingüística; 17) ISBN 978-84-9965-164-4.
Veny, Joan. Petit atles lingüístic del domini català. Vol. 6. Barcelona, 2012. 365 p. ISBN 978-84-9965-161-3.
Vila i Moreno, F. Xavier (ed.). Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català. Barcelona, 2012. 112
p. (Xarxa CRUSCAT; 8) ISBN 978-84-9965-133-0.
Villaronga, Leandre. Obra numismàtica esparsa iii: Temes metodològics. Barcelona: Societat Catalana d’Estudis
Numismàtics, 2013. 525 p. (Tria de Reedicions; 4) ISBN 978-84-9965-167-5 (vol. 3). ISBN 978-84-92583-17-1 (obra
completa).
— Obra numismàtica esparsa iv: Àmbits aragonès, vascó, celtíber i occità. Ikalkusken. Barcelona: Societat Catalana
d’Estudis Numismàtics, 2013. 437 p. (Tria de Reedicions; 5) ISBN 978-84-9965-168-2 (vol. 4). ISBN 978-84-9258317-1 (obra completa).
XX Jornades d’història de l’educació. Cohesió social i educació: Andorra, novembre 2012. Girona: Societat d’Història de
l’Educació dels Països de Llengua Catalana: Universitat de Girona, 2012. 565 p. ISBN 978-84-8458-398-1.
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3.  Obres vinculades amb l’Institut d’Estudis Catalans
Bueno i Torrens, David. Ciència i universitat a Catalunya, projecció de futur [recurs electrònic]. Introducció a cura de
Claudi Mans. Barcelona, 2013. 162 p. Universitat de Barcelona. ISBN 978-84-475-3682-5. [Amb la col·laboració
de l’Institut d’Estudis Catalans]
Kornberg, Arthur. Contes de microbis. Versió catalana de Santiago Montagud; revisada per Ricard Guerrero i Mercè
Piqueras. Barcelona: Reverté, 2012. 74 p. ISBN 978-84-291-1848-3. [Amb el suport de la Fundació Alsina i Bofill]
Łuczack, Barbara. Espai i memòria: Barcelona en la novel·la catalana contemporània (Rodoreda-Bonet-Moix-RieraBarbal). Barcelona: Fundació Mercè Rodoreda, 2012. 200 p. (Biblioteca Mercè Rodoreda; 7) ISBN 978-84-938230-2-3.
Mohino i Balet, Abraham. Mercè Rodoreda. Entrevistes. Barcelona: Fundació Mercè Rodoreda, 2013. 273 p. (Arxiu Mercè
Rodoreda; 5) ISBN 978-84-938230-3-0.
47-9. [Amb el suport de la Diputació de Tarragona i l’Institut d’Estudis Catalans]
Puig, Joan. Vocabulari de Catí: Festes i costums. Edició a cura de Pere-Enric Barreda i Àngela Buj. Benicarló, 2012. 182 p.
(Biblioteca La Barcella; 13) ISBN 978-84-15221-58-6. [Amb el suport de la Diputació de Castelló i l’Institut d’Estudis
Catalans, amb l’ajut de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i amb la col·laboració de l’Associació Cultural Tossal de la
Nevera]
La recerca folklòrica: persones i institucions. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Joan Gil-Albert i Arxiu de Tradicions de
l’Alguer, 2012. 280 p. ISBN 978-84-7784-615-4. [Amb la col·laboració del Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat

51

SÍNTESI MEMÒRIA · CURS 2012 -2013

Montclús i Esteban, Joaquim. El Matarranya: Crònica de viatge. Barcelona: Galerada, 2012. 184 p. ISBN 978-84-96786-

Catalana de Llengua i Literatura]
XI Jornades de la Focir: Valors catalans: construcció i projecció de país. Barcelona, 2012. 89 p. + 1 disc òptic (CD-ROM).
ISSN 2014-1424. [Amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la
Secretaria d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat
de Catalunya i el Patronat CatalunyaMón]

4.  Publicacions periòdiques
ACS / Associació Catalana de Sociologia, núm. 115 (setembre 2012)
ACS / Associació Catalana de Sociologia, núm. 116 (novembre 2012)
ACS / Associació Catalana de Sociologia, núm. 117 (gener 2013)
ACS / Associació Catalana de Sociologia, núm. 118 (març 2013)
Acta Numismàtica, núm. 41-42 (2011-2012)
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Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, núm. 23 (2012)
Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, vol. 23 (2012)
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, vol. 27, núm. 2 (2012)
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, vol. 28, núm. 1 (2013)
Catalan Historical Review, vol. 5 (2012)
Catalan Historical Review, vol. 6 (2013)
Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi, núm. 29 (2) (novembre 2012)
Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi, núm. 30 (1) (maig 2013)
Contributions to Science, vol. 8, núm. 1 (juny 2012)
Dossiers Agraris, núm. 14 (2012)
Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació, núm. 20 (juliol-desembre 2012)
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Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació, núm. 21 (gener-juny 2013)
Educació Química, núm. 11 (2012)
Educació Química, núm. 12 (2012)
Educació Química, núm. 13 (2012)
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Estudis Romànics, núm. 35 (2013)
Ítaca: Quaderns Catalans de Cultura Clàssica, núm. 27 (2011)
Llengua & Literatura, vol. 23 (2013)
Miscel·lània Litúrgica Catalana, núm. 20 (2012)
Miscel·lània Litúrgica Catalana, núm. 21 (2013)
Notícies de la Institució: Circular de la Institució Catalana d’Història Natural, núm. 103 (setembre-octubre 2012)
Notícies de la Institució: Circular de la Institució Catalana d’Història Natural, núm. 104 (novembre-desembre 2012)
Notícies de la Institució: Circular de la Institució Catalana d’Història Natural, núm. 105 (gener-febrer 2013)
Notícies de la Institució: Circular de la Institució Catalana d’Història Natural, núm. 106 (març-abril 2013)
Notícies de la Institució: Circular de la Institució Catalana d’Història Natural, núm. 107 (maig-juny 2013)
Notícies de la Institució: Circular de la Institució Catalana d’Història Natural, núm. 108 (juliol-agost 2013)
Omnis Cellula, núm. 29 (desembre 2012)
Periodística, núm. 14 (2012)
Quaderns Agraris, núm. 33 (desembre 2012)
Recursos de Física [en línia], núm. 10 (tardor 2012)
Recursos de Física [en línia], núm. 11 (primavera 2013)
Revista Catalana de Dret Privat, núm. 12 (2011-2012)
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Revista Catalana de Musicologia, vol. 5 (2012)
Revista Catalana de Química, núm. 10 (2011)
Revista Catalana de Química, núm. 11 (2012)
Revista Catalana de Sociologia [en línia], núm. 28 (desembre 2012)
Revista de Dret Històric Català, núm. 11 (2011-2012)
Revista de Física, vol. 4, núm. 8 (2011)
SCM/Notícies, núm. 33 (febrer 2013)
Tamid, vol. 8 (2012)
Terminàlia, núm. 6 (desembre 2012)
Terminàlia, núm. 7 (juny 2013)
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 74 (2012)

5.  Resum de títols editats (2001-2012)
Tipologia de les publicacions

35

30

29

32

32

30

45

28

33

38

46

33

Opuscles

20

16

14

20

31

36

16

18

17

14

13

19

Monografies

50

37

40

42

41

45

48

50

56

41

43

31

Coedicions

8

5

9

7

14

12

21

19

19

34

26

33

Altres formats

2

0

0

1

2

2

3

7

2

6

5

7

115

88

92

102

120

125

133

122

127

133

133

123

Total de títols publicats
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Treballs de Sociolingüística Catalana, núm. 22 (2012)
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VI. Informacions
generals

Institut d’Estudis Catalans

Carrer de M. Aurèlia Capmany, 14-16

http://www.iec.cat

Carrer del Carme, 47

08001 Barcelona

informacio@iec.cat
Twitter: @iec
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08001 Barcelona
Telèfon centraleta 932 701 620

Plaça de Salvador Seguí, 13

Facebook: www.facebook.com/

Telèfon porteria

932 701 650

08001 Barcelona

InstitutEstudisCatalans

Fax 		

932 701 180

Delegacions

Seu de Lleida

Delegació de València

Delegació de Perpinyà

Universitat de Lleida

Espai Ciència

Universitat de Perpinyà

Edifici Polivalent

Edifici Octubre Centre de Cultura

Casa dels Països Catalans

Carrer de Jaume II, 71

Contemporània

Camí de la Passió Vella

25001 Lleida

Carrer de Sant Ferran, 12

F-66860 Perpinyà Cedex

Telèfon i fax 973 703 366

46001 València

Telèfon i fax 33 468 669 837

lleida@iec.cat

perpinya@iec.cat
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Seu de Palma
palma@iec.cat

Seu d’Alacant
Seu de Castelló de la Plana

Universitat d’Alacant

Centre Municipal de Cultura

Av. de Ramón y Cajal, 4

Carrer d’Antoni Maura, 4

03001 Alacant

12001 Castelló de la Plana

Telèfon 965 145 986

Telèfon 964 227 209

Fax

castello@iec.cat

alacant@iec.cat

965 145 958

Telèfons
Presidència
Gabinet de la Presidència

932 701 622

Servei d’Informàtica

932 701 638

Secretaria General

932 701 622

Servei de Comunicació

932 701 652

Secretaria Científica

932 701 626

Servei de Correcció Lingüística

932 701 645

Servei de Documentació i Arxiu

932 701 639

Servei de Gestió Econòmica

932 701 632

Gerència
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Serveis

932 701 634
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Telèfons
932 701 724

Societat Catalana d’Estudis Jurídics

933 248 580

Servei de Recursos Humans i Serveis Generals 932 701 633

Societat Catalana d’Estudis Litúrgics

933 248 585

Servei de Suport a la Recerca

932 701 646

Societat Catalana d’Estudis Numismàtics

933 248 585

Servei Editorial

932 701 721

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

Seccions

933 248 581

Societat Catalana d’Ordenació del Territori

933 248 583

Secció Històrico-Arqueològica

932 701 628

Societat Catalana de Biologia

933 248 584

Secció de Ciències Biològiques

932 701 629

Societat Catalana de Comunicació

933 248 580

Secció de Ciències i Tecnologia

932 701 629

Societat Catalana de Filosofia

933 248 580

Secció Filològica

932 701 630

Societat Catalana de Física

933 248 583

Secció de Filosofia i Ciències Socials

932 701 631

Societat Catalana de Geografia

933 248 580

Societat Catalana de Llengua i Literatura

933 248 580

Societat Catalana de Matemàtiques

933 248 583

Oficines
Oficina d’Assessorament Històric

932 701 620

Societat Catalana de Musicologia

935 529 103

Oficina d’Assessorament Lingüístic

932 701 640

Societat Catalana de Pedagogia

935 529 103

Oficina d’Onomàstica

932 701 642

Societat Catalana de Química

935 529 106

Oficina de Gramàtica

932 701 649

Societat Catalana de Sociolingüística

935 529 105

Oficines Lexicogràfiques

932 701 641

Societat Catalana de Tecnologia

935 529 106

Societat Catalana de Terminologia

935 529 105

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

Societat d’Història de l’Educació
935 529 105

dels Països de Llengua Catalana

933 248 580

Associació Catalana de Ciències
933 248 580

Centres i programes

Associació Catalana de Sociologia

933 248 580

Càtedra UNESCO

935 529 106

Institució Catalana d’Estudis Agraris

933 248 581

Centre Català de la Nutrició

932 701 629

Institució Catalana d’Història Natural

933 248 582

Diccionari del Català Contemporani

933 248 586

Societat Catalana d’Economia

935 529 105

Laboratori d’Estudis Geofísics Eduard Fontserè 935 538 430

Societat Catalana d’Estudis Clàssics

935 529 105

Societat Catalana d’Estudis Hebraics

935 529 103

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

Societat Catalana d’Estudis Històrics

935 529 103

heu d’adreçar a la centraleta.

de l’Alimentació
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