
VII. Assessorament i promoció 
de la recerca

Assessorament

Observatori de la Recerca

Coordinador: Llorenç Arguimbau 

Vivó

L’Observatori de la Recerca de l’Institut

d’Estudis Catalans (OR-IEC) es creà l’any

2003 com una estructura de suport a l’e-

laboració de la segona edició —enllestida

i presentada el febrer de 2006— dels Re-

ports de la recerca a Catalunya, una sè-

rie d’informes periòdics, encarregats per

la Generalitat de Catalunya i elaborats

per un equip de reconeguts investigadors,

sobre cada una de les àrees científiques.

Actualment, a més de continuar donant

suport i difusió a l’elaboració de successi-

ves actualitzacions dels Reports, té per

funcions el suport i l’avaluació de les ac-

tivitats científiques dutes a terme al ma-

teix Institut.

L’OR-IEC ha desenvolupat el

portal web Meridià (Mesurament de la

Recerca, Desenvolupament i Innovació),

un servei d’informació especialitzada per

a l’anàlisi, la planificació, la coordinació

i la difusió de les activitats de recerca, des-

envolupament i innovació (R+D+I) dins

el sistema de ciència i tecnologia dels ter-

ritoris de llengua i cultura catalanes. Des

de la perspectiva rigorosa, central i inde-
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pendent de l’IEC, es tracta d’una iniciati-

va col.laborativa, amb la voluntat d’inte-

grar i compartir informació amb els altres

agents del sistema de R+D+I d’aquests

territoris, per facilitar-los un coneixement

exhaustiu sobre el seu entorn científic i

tecnològic i sobre l’evolució dels diversos

camps de la ciència i la tecnologia.

El coneixement recopilat a Meri-

dià engloba el cicle sencer de la recerca

científica i tecnològica: context socio-

econòmic, entitats de recerca, recursos

(humans, econòmics i materials) i resul-

tats (articles, patents i tesis). Val la pena

remarcar que aquest plantejament és di-

ferent del de moltes de les anàlisis sobre

recerca científica i tecnològica, que, en

general, identifiquen solament un dels

factors, el dels articles publicats en revis-

tes indexades en la base de dades Journal

Citation Reports (JCR, d’ISI-Thomson),

aspecte que, tot i ser de cabdal impor-

tància, no és l’únic que s’ha de tenir en

compte.

Per a accedir a la major part de la

informació de Meridià cal estar-hi registrat.

Els continguts s’hi organitzen en infor-

mes dinàmics sobre dades estructurades,

publicacions (memòries, informes, etc.) i

cerca textual sobre els següents conceptes:
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— Context socioeconòmic (des-

pesa interna en R+D+I, personal dedicat

a activitats de R+D+I).

— Recursos humans (professorat

universitari; investigadors en formació;

altre personal de centres de R+D+I; con-

vocatòries europees, estatals i autonò-

miques).

— Recursos econòmics: origen

(Unió Europea [Programa Marc]; go-

verns estatals [Pla Nacional de R+D+I es-

panyol, etc.]; governs autònoms [Pla de Re-

cerca i Innovació de la Generalitat de

Catalunya, etc.], fundacions i societats).

— Recursos econòmics: execució

(universitats públiques i privades; centres

de recerca públics [CSIC, etc.]; Institut

d’Estudis Catalans [programes de recer-

ca]; empreses, altres centres de R+D+I).

— Recursos materials (infra-

estructures i equipaments, biblioteques i

centres de documentació).

— Resultats (revistes científiques;

producció científica [ISI, Scopus, etc.]; te-

sis doctorals, patents [OEPM, EPO]).

Cada modalitat de consulta i cada

informe presenta una detallada explica-

ció metodològica, amb el contingut,

abast, fonts d’informació, data d’actua-

lització, etc. També s’ofereixen serveis

d’enllaços web seleccionats i de notícies

d’actualitat. La plataforma es pot con-

sultar en versió castellana i anglesa a més

de la versió original catalana.

Meridià permet observar l’evolu-

ció dels diversos camps de la ciència i la

tecnologia, però sense fer sistemàticament

una anàlisi o avaluació comparativa en-

tre institucions, grups o investigadors. Es

treballa a partir d’una classificació d’à-

rees cientificotècniques basada en la dels

Reports, i el seu abast cronològic arrenca

l’any 2000 (per a certs indicadors, l’any

1996). Tot i que el seu àmbit geogràfic se

centra, com s’ha dit, en els territoris de

llengua i cultura catalanes, àmbit d’ac-

tuació de l’IEC, també permet establir

comparacions a escala estatal i inter-

nacional.

Les dades amb les quals treballa

Meridià són sòlides i fiables, ja que s’ob-

tenen a partir de convenis per a la trans-

ferència d’informació (Generalitat de

Catalunya, universitats, altres organis-

mes de recerca, etc.) i del processament

sistemàtic de resolucions dels butlletins

oficials, registres administratius, memò-

ries, etc. D’altra banda, el sistema és

prou flexible per a respondre a qualse-

vol sol.licitud d’informació a mida. En el

curs 2007-2008 l’OR-IEC ha elaborat

informes, estudis específics i respostes a

consultes per a diverses entitats: Agèn-

cia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de

Recerca (AGAUR), Deganat de la Facul-

tat de Ciències de la Universitat Autò-

noma de Barcelona (UAB), Vicerectorat

de Recerca de la Universitat de Girona

(UdG), etc. Tots s’han fet a partir de

convenis específics, i en alguns casos, els

treballs esmentats han suposat un ingrés

econòmic addicional per a desenvolu-
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par les tasques de l’OR-IEC. Actualment

s’està preparant una versió de Meridià

que permeti un accés àgil, directe i més

fàcilment comprensible a les dades es-

sencials que puguin interessar al nom-

bre més gran possible d’usuaris no es-

pecialitzats.

Durant el curs 2007-2008 ha fi-

nalitzat el desenvolupament del projecte

tecnològic de Meridià. Després d’un pe-

ríode de proves amb usuaris experts, Me-

ridià fou presentat públicament el 15 de

maig de 2008. Actualment hi poden ac-

cedir més de tres-cents organitzacions,

unitats i grups especialitzats en informa-

ció de R+D+I dels territoris de llengua i

cultura catalanes. En els primers mesos

de funcionament el portal ha rebut, de

mitjana, més de tres-centes cinquanta vi-

sites mensuals.

A banda de la presentació públi-

ca, l’OR-IEC ha celebrat diferents ses-

sions de treball sobre Meridià:

— Equips directius de l’Agència

de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Re-

cerca (AGAUR) i del Consell Interdepar-

tamental de Recerca i Innovació Tec-

nològica (CIRIT). 14 de gener de 2008.

— Comissió de seguiment del

conveni Govern Balear - IEC. 23 de ge-

ner de 2008.

— Comissió d’Investigació de

l’IEC. 30 de gener de 2008.

— Comissió de seguiment del

contracte programa Generalitat de Cata-

lunya - IEC. 13 de febrer de 2008.

— Delegacions de l’IEC. 6 de

març de 2008.

— Eix d’Innovació de la Funda-

ció Catalana per a la Recerca i la Inno-

vació (FCRI). 8 d’abril de 2008.

— Servei de Recerca de l’Institut

Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM).

5 de juny de 2008.

— Servei de Comunicació i Rela-

cions Externes de l’Hospital Clínic de

Barcelona. 12 de juny de 2008.

A més, l’OR-IEC ha donat suport

documental i assessorament tècnic a di-

versos programes de recerca finançats per

l’IEC i ha col.laborat activament en la di-

fusió de les activitats científiques organit-

zades per l’Institut. D’una altra banda,

s’han executat diverses accions de suport a

les revistes científiques catalanes, entre les

quals destaquen les Primeres Jornades Ca-

talanes de Revistes Científiques (1JCRC),

celebrades a l’IEC els dies 3, 4 i 5 de de-

sembre de 2007. Com a complement d’a-

questa tasca de suport a les revistes cien-

tífiques, especialment a les de les societats

filials de l’Institut, s’han emprès diverses

accions, com, per exemple, la recopilació

de les dades i característiques de les revis-

tes de l’IEC, el registre de les revistes cien-

tífiques publicades als Països Catalans,

l’arxiu de documents destinats a la millo-

ra de les publicacions científiques, l’inici

d’un arxiu dels diferents índexs de revis-

tes de l’Estat espanyol i dels repositoris in-

ternacionals, un sistema de difusió de re-

vistes i resums, etc.
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L’OR-IEC forma part de la comis-

sió assessora del Programa de Documen-

tació Científica impulsat per l’AGAUR. En

el marc de la col.laboració amb aquesta

agència, el 28 de maig de 2008 se celebrà

a l’IEC una sessió de discussió sobre CAR-

HUS+, un sistema de classificació de re-

vistes científiques en els àmbits de les hu-

manitats i de les ciències socials. El dia

28 de juny de 2008 s’ha signat un conve-

ni amb l’AGAUR per a l’intercanvi d’in-

formació estadística i anàlisi de dades en

matèria de recerca.

Per acabar, l’OR-IEC ha partici-

pat en les següents publicacions:

Arguimbau Vivó, Llorenç. «Global trends

in research resources and scientific

output in microbiology in Spain

(1998-2007)». International Micro-

biology, vol. 11 (2008), p. 213-220.

Arguimbau Vivó, Llorenç; Cervera, Alda-

ra. «El portal Meridià de l’Observato-

ri de la Recerca Catalana». A: Actes

de les Primeres Jornades Catalanes de

Revistes Científiques [en línia]. Bar-

celona: IEC, 2008.

Fuentes Pujol, Eulàlia; Arguimbau Vivó,

Llorenç. «Fuentes de información sobre

la producción científica y tecnológica

en Cataluña y España». A: Lecciones

del Portal de la Comunicación IN-

COM [en línia]. Núm. 41. UAB, 2008.

Fuentes Pujol, Eulàlia; Arguimbau Vivó,

Llorenç. «I+D+I: una perspectiva do-

cumental». Anales de Documentación

[en línia], vol. 11 (2008), p. 43-56.

Guerrero, Ricard; Arguimbau, Llorenç.

«Wissenschaft und Forschung in Ka-

talonien = La ciència a Catalunya».

A: Eßer, Torsten; Stegmann, Tilbert

D. [ed.]. Kataloniens Rückkehr nach

Europa 1976-2006 = Catalunya tor-

na a Europa 1976-2006. Berlín: LIT-

Verlag, 2007, p. 143-156.

Guerrero, Ricard; Arguimbau, Llorenç;

Cervera, Aldara. «La ciència a Cata-

lunya, País Valencià i Illes Balears».

L’Espill (2n semestre 2007).
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Xarxa CRUSCAT (Coneixements,

Representacions i Usos del Català)

de l’IEC

Director: F. Xavier Vila i Moreno

El curs 2007-2008 la Xarxa CRUSCAT

ha continuat treballant per tal d’esten-

dre’s i afermar les seves activitats.

En primer lloc, i pel que fa a l’es-

tructura de la Xarxa, s’ha constituït un

equip interuniversitari de dret lingüístic

(presentat el 9 de desembre de 2007)

amb professorat i personal investigador

d’arreu del domini lingüístic i fins i tot

d’altres indrets fora del domini (concre-

tament, de Galícia i del País Basc), coor-

dinat per la doctora Eva Pons, de la Uni-

versitat de Barcelona.

En segon lloc, pel que fa a les pu-

blicacions periòdiques, s’ha continuat
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publicant el butlletí electrònic de la Xar-

xa (núm. 13-18). Pel que fa a les publi-

cacions no periòdiques, s’ha continuat el

procés d’edició de diversos volums espe-

cialitzats, entre els quals destaca l’Anua-

ri de la llengua 2006-2007, que aparei-

xerà durant els propers mesos. També

estan en procés de correcció els llibres Es-

tudis de demolingüística: Actes de la Pri-

mera Jornada de Demolingüística de la

Xarxa CRUSCAT, Interseccions: llen-

gües, aprenentatges i usos en el domini

català i Actes de la Jornada de Reverna-

cularització.

En tercer lloc, quant als projectes

de recerca de la Xarxa, s’han conclòs i pre-

sentat en forma de jornades o en partici-

pacions a congressos internacionals pro-

jectes com ara «L’escola en valencià a la

ciutat de València: la contribució a la re-

vernacularització i el manteniment de l’ús

social», «Eines per a l’avaluació de la com-

petència oral en català», «Estudis d’im-

plantació terminològica (2)» i «Confiança

lingüística en l’alumnat de cicle superior

de primària». A més, s’ha avançat en la re-

collida i el tractament de les dades del pro-

jecte principal de la Xarxa («Resocialitza-

ció i llengües: els efectes lingüístics del pas

de l’educació primària a secundària en

contextos plurilingües», RESOL), del qual

també s’ha fet difusió en diferents formats

a llocs com Amsterdam, Alemanya, Hon-

gria, Mont-real, Ljouwert, Sevilla o Corfú.

I s’ha conclòs l’estudi «Els japonesos a

Catalunya i la llengua catalana: comuni-

tat, llengües i ideologies lingüístiques», que

actualment està en fase de correcció.

En quart lloc, en relació amb la

projecció internacional, a més de la parti-

cipació en congressos o jornades arreu,

s’ha traduït el web de la Xarxa a l’anglès,

el qual s’ha mantingut de manera periòdi-

ca, amb la inclusió de dades noves sobre

els usos continguts en el projecte «La si-

tuació del català» o el nou número de la

revista CURS.

Finalment, s’ha continuat promo-

vent la realització de diversos cursets

d’estadística per a sociolingüistes, així

com de diverses conferències d’interès

sociolingüístic.
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Organismes administratius on l’IEC té assessors

Institucions d’àmbit català

Agència Catalana de Protecció de Dades Consell Assessor de Protecció de Dades 

de Catalunya

Josep Amat i Girbau

Comissió d’Urbanisme Joan Vilà-Valentí

de Catalunya del Departament Josep M. Muntaner i Pasqual (suplent) 

de Política Territorial 

i Obres Públiques 

de la Generalitat de Catalunya

Comissió de Delimitació Territorial Josep M. Muntaner i Pasqual

del Departament de Governació 

de la Generalitat de Catalunya

Comissió de Toponímia de Catalunya Vicepresident

del Departament de Cultura Josep Moran i Ocerinjauregui

de la Generalitat de Catalunya

Vocal

Joan Anton Rabella i Ribas

Comissió de Toponímia Ramon Sistac i Vicén

del Govern d’Andorra

Comissió mixta del conveni entre Joandomènec Ros i Aragonès

l’Institut d’Estudis Catalans Joan Miralles i Monserrat

i la Universitat de les Illes Balears Isidor Marí i Mayans

Vicenç M. Rosselló i Verger 
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Comissió mixta del conveni marc Joandomènec Ros i Aragonès

entre l’Institut d’Estudis Catalans Ricard Guerrero i Moreno

i la Universitat d’Alacant Brauli Montoya Abat

Comissió mixta de seguiment Joan Martí i Castell

del conveni marc entre 

l’Institut d’Estudis Catalans 

i la Federació de Persones Sordes 

de Catalunya (FESOCA)

Consell Assessor de l’Àrea Protegida Miquel Zabala i Limousin

de les Illes Medes del Departament (delegat a Antoni Garcia i Rubies)

de Medi Ambient i Habitatge 

de la Generalitat de Catalunya

Consell de Caça de Catalunya Joaquim Gosálbez i Noguera

del Departament de Medi Ambient 

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Consell de Pesca Continental Adolf de Sostoa Fernando

del Departament de Medi Ambient 

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Consell de Protecció de la Natura Jordi Camprodon

del Departament de Medi Ambient Josep Germain i Otzet

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya Lluís Paluzié i Mir

Josep Vigo i Bonada

Consell Escolar de Catalunya Ricard Torrents i Bertrana

del Departament d’Educació 

de la Generalitat de Catalunya
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Consorci Casa de les Llengües Consell Científic

Miquel Àngel Pradilla Cardona

Gabinet d’Onomàstica Consell Assessor

(Toponímia i Antroponímia) Isidor Marí i Mayans

de la Universitat de les Illes Balears

Institució de les Lletres Catalanes Consell Assessor

Jaume Cabré i Fabré

Institut Cartogràfic de Catalunya Joan Vilà-Valentí

Institut de Recerca i Tecnologia Consell Assessor

Agroalimentàries (IRTA) Damià Barceló i Cullerés

Junta de Residus Consell Assessor

del Departament de Medi Ambient David Serrat i Congost

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Laboratori General Consell Assessor

d’Assaigs i Investigacions Salvador Alegret i Sanromà

de la Generalitat de Catalunya

Parc Natural de la Serra de Montsant Consell de Cooperació

Jacint Corbella i Corbella

Parc Natural Junta de Protecció

de la Zona Volcànica de la Garrotxa Josep M. Mallarach i Carrera

del Departament de Medi Ambient David Serrat i Congost

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya Lluís Paluzié i Mir
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Parc Natural del Cadí-Moixeró Junta Rectora

del Departament de Medi Ambient Joaquim Gosálbez i Noguera

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya Xavier Bellés i Ros (suplent)

Parc Natural Consell Directiu

dels Aiguamolls de l’Empordà Jordi Sargatal i Vicens

del Departament de Medi Ambient Antoni Palau

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya Xavier Llimona i Pagès

Josep Gesti Perich

Junta de Protecció

Josep Gesti Perich

Xavier Llimona i Pagès

Antoni Palau

Jordi Sargatal i Vicens
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Promoció

Premis i borses d’estudi

Premi Prat de la Riba

Ponència: Salvador Giner (president de l’IEC), Joandomènec Ros (secretari gene-

ral de l’IEC), Albert G. Hauf, Santiago Riera i Albert Balcells (membres de la Secció Histò-

rico-Arqueològica).

Atorgat a Arnau Gonzàlez i Vilalta pel treball La nació imaginada. Els fonaments

dels Països Catalans (1931-1939).

Premi de Medi Ambient

Ponència: Salvador Giner (president de l’IEC), Joandomènec Ros (secretari gene-

ral de l’IEC), Salvador Soley (president de la Fundació Caixa Sabadell), Xavier Bellés i

Jaume Terradas (membres de la Secció de Ciències Biològiques).

Atorgat a Josep Peñuelas i Reixach.

Premi Josep Puig i Cadafalch d’Arqueologia i Història Antiga

Ponència: Joan Sanmartí, Narcís Soler i Josep Guitart (membres de la Secció Histò-

rico-Arqueològica).

Atorgat a Verònica Martínez Ferreras pel treball Estudi arqueomètric i arqueolò-

gic de la producció i difusió d’àmfores vinàries de la zona central i sud de la costa cata-

lana durant els segles I aC i I dC.

Premi Pròsper de Bofarull d’Història Medieval

Ponència: Maria Teresa Ferrer, Gaspar Feliu i Núria de Dalmases (membres de la

Secció Històrico-Arqueològica).

Atorgat a Ramón Agustín Banegas López pel treball L’aprovisionament de carn a

Barcelona durant els segles XIV i XV.

Premi Joaquim i Antoni Trias i Pujol de Fisiopatologia Quirúrgica

Ponència: Josep Carreras, Miquel Vilardell i Màrius Foz (membres de la Secció de

Ciències Biològiques).

Atorgat a Antoni Alastrué, Pablo Moreno, Mireia Torres, Jaume Fernández, Lau-

ra Cañas, Josep Bonet, Ramon Romero i Jordi Muxart pel treball HTA refractària.

Hiperaldosteronisme primari. Utilitat del cateterisme de les venes suprarenals. Cirurgia

laparoscòpica: total o parcial.
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Premi Pius Font i Quer de Botànica

Ponència: Jaume Bertranpetit, Xavier Llimona i Josep Vigo (membres de la Sec-

ció de Ciències Biològiques).

Atorgat a Jordi López i Pujol pel treball Estudis de diversitat genètica d’espècies

endèmiques i/o amenaçades de la Mediterrània occidental.

Premi Eduard Fontserè de Ciències Físiques

Ponència: Josep Enric Llebot, David Jou i Ramon Lapiedra (membres de la Sec-

ció de Ciències i Tecnologia).

Atorgat a Marc Bigas Bachs pel treball Integració 3D de detectors de píxels híbrids.

Premi Marià Aguiló de Gramàtica Històrica i Història de la Llengua

Ponència: Joan Martí i Castell, Joan Miralles i Joan Veny (membres de la Secció

Filològica).

Atorgat a Joaquim Juan-Mompó Rovira pel treball L’obra editada del canonge Teo-

dor Tomàs (València, 1677-1748). Estudi lingüístic i edició.

Premi Joan Coromines de Lexicografia i Onomàstica

Ponència: Cosme Aguiló, Germà Colón i Josep Moran (membres de la Secció Fi-

lològica).

Atorgat a Sílvia J. Pínter i Soler pel treball Estudi de les unitats fraseològiques an-

troponímiques catalanes: aplicació al fràsic del Diccionari català-valencià-balear.

Premi Joan Givanel i Mas de Comunicació Social

Ponència: Maria Corominas (presidenta de la Societat Catalana de Comunica-

ció), Miquel de Moragas i Josep M. Casasús (membres de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials).

Atorgat a Paula Elguezabal pel treball L’autonomia de Catalunya als ulls de la

premsa argentina. L’anàlisi del debat estatutari dels anys 2005 i 2006 segons els diaris

argentins Clarín i La Nación.

Premi Alexandre Galí de Pedagogia

Ponència: Antoni Joan Colom, Octavi Fullat i Ricard Torrents (membres de la Sec-

ció de Filosofia i Ciències Socials).

Atorgat a M. del Mar Esteve i Ràfols pel treball L’experiència de la lectura en la

formació pedagògica dels mestres.
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Premi Ferran Sunyer i Balaguer de Matemàtiques

Ponència: Hyman Bass, Antonio Córdoba, Paul Malliavin, Oriol Serra i Alan

Weinstein.

Atorgat a Luis Barreira pel treball Dimension and recurrence in hyperbolic dy-

namics.

Premi Ferran Armengol i Tubau

Ponència: Pere Puig i Bastard, Artur Saurí del Río, Mercedes Ayuso Gutiérrez,

Francesc Bonet Armengol, Josep Lluís Pérez Torres, Joan Maria Xiol Quingles i Àngels Ro-

queta i Rodríguez.

Atorgat a Miguel Ángel Santolino Prieto pel treball Métodos econométricos para la

valoración cualitativa y cuantitativa del daño corporal en el seguro del automóvil.

Premi Josep M. Sala-Trepat

Ponència: Rick Goetz, Marco Saroglia, Quim Madrenas, Geoffrey Hammond i Jau-

me Reventós.

Atorgat a Roger Gomis Cabré.

Premi Catalunya d’Economia

Ponència: Pere Puig i Bastard, Artur Saurí del Río, Joan M. Esteban Marquillas,

Guillem López Casasnovas, Joaquim Muns i Albuixech, Andreu Mas-Colell, Narcís Serra

i Serra i Joan Elias i Boada.

Atorgat a Isabel Busom, Lionel Artige, Walter García-Fontes, Inés Macho Satdler,

Xavier Martínez Giralt i Rosella Nicolini pel treball La capacitat innovadora de Catalu-

nya: fets i reptes. Premi lliurat en acte públic a la Sala Mediterrània de Caixa Catalunya

el dia 28 de novembre de 2007.

Premis per a estudiants

Concurs de Joves Sociòlegs

Ponència: Jordi Garreta, Xavier Godàs i Cristina López.

Premi atorgat a Laia Castelló i Santamaria pel treball Les formes de gestió del tre-

ball domèstic assalariat a l’Estat espanyol.

Accèssit atorgat a Lluís Pérez Lozano pel treball Propietat i llibertat en el pensa-

ment social grecollatí.
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Premi de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

Ponència: M. Josep Rosselló, Eusebi Puyaltó i Josep Obiols.

Atorgat a Elena Carrillo Álvarez pel treball Disseny d’un crèdit variable sobre hà-

bits saludables per al 1r cicle de l’ESO.

Accèssit atorgat a Carme Suàrez i Germà pel treball Estudi de la resposta immu-

nitària específica en rates alimentades amb una dieta rica en cacau.

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris

Ponència: Joan Ràfols, Ester Torres i Assumpta Serra.

Atorgat a Maria Assumpció Juanola Cadena pel treball Terapèutica veterinària:

evolució o contraposició?

Premi de la Institució Catalana d’Història Natural

Ponència: Pere Luque Pino, Roser Campeny i Valls i Joan Pino i Vilalta.

Atorgat a Miquel Jover Benjumea pel treball El poblament vegetal del massís del

Montgrí, les illes Medes i l’antic estany de Sobrestany.

Premi de la Societat Catalana d’Estudis Històrics

Ponència: Jaume Sobrequés, Ricard Soto i Montserrat Sanmartí.

Atorgat ex aequo a Maria Lluïsa Fernández Clarés pel treball L’alfabetització i

l’ensenyament de primeres lletres a Terrassa durant el segle XVIII i a Jaume Fullola Fuster

pel treball La conca lignitífera de Mequinensa (Ebre/Segre). Passat i evolució històrica.

Premi de la Societat Catalana de Biologia

Ponència: Ferran Azorín, Josep Planas i Miguel Abal.

Atorgat a Diana M. González i Gironès pel treball Estudi del mecanisme d’induc-

ció d’apoptosi per acadesina en les cèl.lules Jurkat i de l’efecte de l’acadesina en un mo-

del in vivo de ratolí.

Premi de la Societat Catalana de Química

Ponència: Juan Carlos Paniagua, Nora Ventosa i Antoni Llobet.

Atorgat a Ariadna Pepiol i Martí pel treball Síntesi i funcionalització regioselecti-

va d’o-carborans i metal.locarborans com a nuclis de dendrons i dendrímers.

Premi de la Societat Catalana de Tecnologia

Ponència: Ramon Izquierdo, Josep M. Fuertes i Víctor Serra.

Atorgat a Daniel Guimarans Serrano pel treball Un sistema de suport a la presa

de decisions en la coordinació de serveis d’emergència en accidents de trànsit.
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Premi de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Ponència: Àlex Tarroja, Jordi Oliver, Xavier Mayor i Andreu Ulied.

Atorgat a Marc Bigas Bau pel treball Transformacions territorials a Osona. Pas-

sat i present d’una comarca heterogènia. Bases per a la seva ordenació territorial.

Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques

Ponència: Pere Ara Bertran, Francesc Perera Domènech i Xavier Xarles Ribas.

Atorgat a Francesc Castellà Cabello pel treball Definicions equivalents de dominis

de Dedekind.

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física

Ponència: Alfons Albareda Tiana, Albert Bramon, Joan Esteve i Santiago Vall-

mitjana.

Atorgat ex aequo a Noemí Aguiló Aguayo pel treball Síntesi i caracterització 

de nanoestructures Fe@C i a Carol López Quesada pel treball Correcció de les aberracions

d’un dispositiu de pinces òptiques hologràfiques utilitzant un sensor Shack-Hartmann.

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia

Ponència: Francesc Nadal, Lluís Riudor i Joan Tort.

Atorgat a Maria Barrachina Jiménez pel treball La transformació d’un paisatge ra-

mader: el cas de la Vall Fosca (Pallars Jussà). 1956/57-2003.

Accèssit atorgat a Carles Guirado González pel treball Del despoblament a la re-

vitalització demogràfica: canvis en el comportament de la població al Pirineu català

(1860-2006). El cas de l’Urgellet i el Baridà (Alt Urgell - Cerdanya).

Accèssit atorgat a Narcís Sastre i Fulcarà pel treball Metropolítica. Ciutat, govern

i territori. Una comparativa entre Londres i Barcelona.

Ajuts i borses

Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

Ponència: Josep Massot (en representació de la Secció Històrico-Arqueològica),

Joan A. Argenter (en representació de la Secció Filològica), Josep Missé (en representa-

ció del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalu-

nya), Lídia Pons (en representació de l’Associació Internacional de Llengua i Literatu-

ra Catalanes) i Marc Taxonera (en representació de la Fundació Congrés de Cultura

Catalana).
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Atorgada a Sandra Bernato (Itàlia) pel treball El comerç a Girona durant el reg-

nat d’Alfons el Magnànim.

Atorgada a Aurélie Vialette (França) pel projecte Edició i estudi del Fons Clavé,

cartes i obres inèdites del músic a l’Arxiu Nacional de Catalunya: lletres per a una teoria

de la música catalana.

Atorgada a Mária Bernadett Smid (Hongria) pel treball La composició del roman-

cer català. Recerca contrastiva entre oralitat i textos escrits.

Atorgada a Elga Castro Ramos (Estats Units) pel treball «Més que un club», el

Barça i la cultura catalana: anàlisi històrica i etnogràfica.

Borsa d’estudi Abelard Fàbrega

Ponència: Maria Teresa Ferrer, Josep Guitart i Antoni Riera (membres de la Sec-

ció Històrico-Arqueològica).

Atorgada a Sebastià Janeras i Vilaró pel treball Faneromeni. La devoció a la Mare

de Déu de la Mercè a l’illa grega de Siros.

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

Ponència: Manuel Jorba, Josep Massot i Eva Serra (membres de la Secció Històrico-

Arqueològica).

Atorgada a Xavier Bonillo Hoyos pel treball Estudi bibliogràfic sobre els exemples

medievals des del segle XIII al segle XV.

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

Ponència: Eva Serra, Albert Balcells (membres de la Secció Històrico-Arqueològica)

i Josep Moran (membre de la Secció Filològica).

Atorgada a Jordi Roca Vernet pel treball Estudi comparatiu de la cultura consti-

tucional del Trienni Liberal (1820-1823) a Catalunya i a Euskadi.

Borses d’estudi Països Catalans

Ponència: Ricard Guerrero (secretari científic), Maria Josep Cuenca, Joan Peytaví

(membres de la Secció Filològica), Salvador Alegret (membre de la Secció de Ciències i

Tecnologia) i Antoni Riera (membre de la Secció Històrico-Arqueològica).

1) En relació amb l’àmbit del País Valencià

Atorgada a Ester Medán Sifre pel treball Identitat i memòria. Escultura funerària

al País Valencià als segles XIV i XV i a Joan-Carles Ortega i Berenguer pel treball Dialecto-

metria sobre les cartografies de la llengua catalana: aplicació del cluster analysis per a

l’obtenció de resums jeràrquics i arborescents.
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2) En relació amb l’àmbit de la Catalunya del Nord

Atorgada a Francesca Zantedeschi pel treball Els rossellonesos, la reflexió lingüís-

tica i la qüestió nacional al segle XIX.

Borses Ferran Sunyer i Balaguer

Ponència: Jaume Aguadé, Joan Girbau, Pere Pascual i Manuel Castellet.

Atorgades a Roc Alabern, José Manuel Gesto Beiroa, Rubén Sevilla Cárdenas i Ma-

ría Barbero Liñán.

Premis i borses no adjudicats

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

Ponència: Manuel Ribas, Joan Antoni Solans (membres de la Secció de Ciències i

Tecnologia) i Xabier Eizaguirre (Universitat Politècnica de Catalunya).

Premi Fundació Mercè Rodoreda

Ponència: Joaquim Molas, Joan Triadú i Joaquim Mallafrè (membres de la Co-

missió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda).

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

Ponència: Joaquim Molas, Joan Triadú i Joaquim Mallafrè (membres de la Co-

missió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda).

Premis i borses que han quedat deserts

(no s’hi ha presentat cap candidatura)

Premi Antoni Fiter i Rossell de Geografia, Història o Dret d’Andorra

Premi dels Amics de l’Art Romànic

Borses d’estudi Països Catalans

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

2) En relació amb l’àmbit de la Franja de Ponent, Andorra i l’Alguer
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Relació d’activitats científiques 

organitzades, promogudes 

o acollides per l’IEC

Durant el curs 2007-2008 l’Institut d’Es-

tudis Catalans ha organitzat, promogut o

acollit 479 activitats científiques, com ara

sessions acadèmiques (plens i sessions

inaugurals), debats, taules rodones, jor-

nades, trobades, seminaris, col.loquis,

cursos, conferències, presentacions, sorti-

des de treball, etc., la relació de les quals

es detalla a continuació.

Activitats 2007-2008

Seminaris 18

Conferències 155

Cursos 10

Trobades 11

Sortides 8

Presentacions 32

Sessions inaugurals 11

Col.loquis 13

Debats 6

Taules rodones 5

Jornades 61

Altres 149

Total 479

Seminaris

— Reial Acadèmia de Medicina de Cata-

lunya, 29 i 30 de novembre. Seminari de

Tardor «La societat, en transició. La se-

gona renovació de l’escola».

— Centre Mediterrani d’Inves-

tigacions Marines i Ambientals (CSIC),

11 de gener. Seminari «Nous avenços en

ecologia microbiana». Coordinadors: Mer-

cè Berlanga i Ramon Massana.

— IEC, 25 i 26 de gener. I Semi-

nari de la Llengua de Signes Catalana.

— IEC, 13 de febrer, Grup de Fi-

losofia Analítica. Seminari «Tenen raó els

filòsofs?». Sessió «Tenia raó Wittgen-

stein?», a càrrec de Salvador Rubio (Uni-

versitat de Múrcia).

— IEC, 27 de febrer, Grup de Fi-

losofia Analítica. Seminari «Tenen raó els

filòsofs?». Sessió «Tenia raó Hobbes?», a

càrrec de Josep Monserrat (Universitat de

Barcelona).

— IEC, 12 de març, Grup de Fi-

losofia Analítica. Seminari «Tenen raó els

filòsofs?». Sessió «Tenien raó els epicu-

ris?», a càrrec de Manolo Martínez (Uni-

versitat de Barcelona).

— IEC, 26 de març, Grup de Fi-

losofia Analítica. Seminari «Tenen raó els

filòsofs?». Sessió «Tenia raó Plató?», a

càrrec de Josep Macià (Universitat de

Barcelona).

— IEC, 2 d’abril, Grup de Filo-

sofia Analítica. Seminari «Tenen raó els

filòsofs?». Sessió «Tenia raó Kant?», a

càrrec de Salvi Turró (Universitat de Bar-

celona).

— IEC, 4 d’abril. Seminari «Re-

novar l’educació. Canviar la societat. L’e-

ducació a Catalunya durant la transició

democràtica, 1970-1983».
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— IEC, 16 d’abril, Grup de Filo-

sofia Analítica. Seminari «Tenen raó els

filòsofs?». Sessió «Tenia raó Kuhn?», a

càrrec de José Díez (Universitat de Bar-

celona).

— IEC, 30 d’abril, Grup de Filo-

sofia Analítica. Seminari «Tenen raó els

filòsofs?». Sessió «Tenia raó Kant?», a

càrrec de Berta Pérez (Universitat de

València).

— IEC, 7 de maig, Grup de Filo-

sofia Analítica. Seminari «Tenen raó els

filòsofs?». Sessió «Tenia raó Bernard Wi-

lliams?», a càrrec de Josep Corbí (Uni-

versitat de València).

— Agrupació Astronòmica d’Oso-

na, 20 de maig. «Per Déu i per la Ciència.

La contribució eclesiàstica a les ciències en

la Catalunya de la Restauració», a càrrec

de Jordi Bohigas (Universitat de Girona).

— IEC, 21 de maig, Grup de Fi-

losofia Analítica. Seminari «Tenen raó

els filòsofs?». Sessió «Tenia raó Stuart

Mill?», a càrrec de Maria Verdaguer (IES

Investigador Blanxart).

— IEC, 29 i 30 de maig. Semina-

ri de Primavera «Primavera pedagògica».

— IEC, 4 de juny, Grup de Filo-

sofia Analítica. Seminari «Tenen raó els

filòsofs?». Sessió «Tenia raó Wittgen-

stein?», a càrrec de Josep Lluís Prades

(Universitat de Girona).

Conferències

— IEC, 13 de setembre. «Present and

future of emergent and reemergent zoo-

notic viruses», a càrrec d’Albert Oster-

haus, veterinari i viròleg, identificador

del virus de la influença aviària i els

H5N1 i H7N7 de la influença humana.

La presentació del conferenciant fou a

càrrec de Joan Nogareda, acadèmic nu-

merari de l’Acadèmia de Ciències Vete-

rinàries de Catalunya.

— Sala Turró, Reial Acadèmia

de Medicina de Catalunya, 17 de setem-

bre. «Presència de l’obra de Maquiavel a

Espanya en els segles xvi i xvii», a càrrec

d’Helena Puigdomènech, professora de

filologia romànica (Universitat de Bar-

celona).

— Sala d’Actes, Centre Mediter-

rani d’Investigacions Marines i Ambien-

tals, 3 d’octubre. «An axiomatic approach

for an unitary description of the process-

es of sexual and clonal reproduction,

development and regeneration», a càr-

rec de Lorenzo Colombo (Departament

de Biologia Animal, Universitat de Pà-

dua, Itàlia).

— Sala d’Actes, Centre Mediter-

rani d’Investigacions Marines i Ambien-

tals, 5 d’octubre. «Diversidad genética en

Lepidorhombus. Aplicaciones a la con-

servación del recurso pesquero», a càrrec

d’Eva García-Vázquez (Departament de

Biologia Funcional, Universitat d’Oviedo,

Astúries).

— IEC, 5 d’octubre. Conferència

«2008, Any Internacional de les Llen-

gües». Hi intervingueren Joan A. Argen-

ter, director de la Càtedra UNESCO de
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Llengües i Educació de l’IEC i membre

de l’IEC, i Mònica Sabata, directora de

l’Institut Linguapax. Presentà l’acte

Gisa Mohr, coordinadora de les escoles

Linguapax de Catalunya.

— Aula de Graus, Facultat de Bio-

logia, Universitat de Barcelona, 11 d’oc-

tubre. «Cis and trans acting determinants

of Sonic hedgehog expression in the

mammalian forebrain», a càrrec de Dou-

glas Epstein (Departament de Genètica,

Facultat de Medicina, Universitat de Penn-

silvània, Filadèlfia, Estats Units).

— Octubre Centre de Cultura

Contemporània, 15 d’octubre. Cicle de

conferències de divulgació i debat «Estem

sols a l’Univers?». Conferència «Com

aparegué la vida en la Terra? Quins pro-

cessos químics permeteren aquest mira-

cle?», a càrrec de Juli Peretó.

— Octubre Centre de Cultura

Contemporània, 17 d’octubre. Cicle de

conferències de divulgació i debat «Estem

sols a l’Univers?». Conferència «Durant

la major part de la història de la vida, els

microbis han estat els amos absoluts del

planeta», a càrrec de Juli Peretó.

— Auditori, Residència d’Inves-

tigadors (CSIC), 23 d’octubre. «Globalit-

zant la religió», a càrrec de Peter L. Ber-

ger, director de l’Institut de Cultura,

Religió i Afers Mundials de la Universitat

de Boston (EUA).

— Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya, 24 d’octubre. «Genomes i

epigenomes: variabilitat genètica sense

canvis de la seqüència de nucleòtids», a

càrrec de Lluís Serra, catedràtic de la

Universitat de Barcelona.

— Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya, 25 d’octubre. «La nova di-

rectiva sobre responsabilitat ambiental

(ELD): els incendis forestals de 1994 i

1998 a la Catalunya Central com a cas

d’estudi», a càrrec de Roberto Molowny-

Horas, investigador del CREAF, i Pere

Riera (Departament d’Economia Aplica-

da, Universitat Autònoma de Barcelona).

— IEC, 25 d’octubre. «Breu viat-

ge pel món de les comunicacions mòbils:

de la primera a la quarta generació», a

càrrec de Ramon Agustí, catedràtic de la

Universitat Politècnica de Catalunya.

— Octubre Centre de Cultura

Contemporània, 29 d’octubre. Cicle de

conferències de divulgació i debat «Estem

sols a l’Univers?». Conferència «Hi ha o

hi ha hagut vida en algun altre món del

nostre sistema solar, a més de la Terra?»,

a càrrec de Fernando J. Ballesteros.

— Octubre Centre de Cultura

Contemporània, 31 d’octubre. Cicle de

conferències de divulgació i debat «Estem

sols a l’Univers?». Conferència «El Sol té

una cort de vuit planetes. És açò comú?

Abunden els planetes en altres estels?», a

càrrec de Juan Fabregat.

— Octubre Centre de Cultura

Contemporània, 5 de novembre. Cicle de

conferències de divulgació i debat «Estem

sols a l’Univers?». Conferència «Hi ha

llocs perillosos en la galàxia, on mai es
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podrà desenvolupar la vida?», a càrrec

d’Amèlia Ortiz.

— Universitat Rovira i Virgili, 

6 de novembre. «Una llengua, una nor-

ma. Commemoració del setanta-cinquè

aniversari de les Normes de Castelló», a

càrrec de Miquel Àngel Pradilla, profes-

sor de la Universitat Rovira i Virgili i

membre de la Secció Filològica de l’IEC.

La presentació fou a càrrec de Joan Mar-

tí i Castell, catedràtic de la Universitat

Rovira i Virgili i president de la Secció

Filològica de l’IEC. També hi intervingué

Vicent Pitarch, professor de la Universi-

tat Jaume I i membre de la Secció Filolò-

gica de l’IEC.

— Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeria Industrial de Barcelona, 6 de no-

vembre. «Aerosoles: dinámica, modelos,

simulaciones numéricas y comparación

con experimentos», a càrrec de José L.

Castillo (Departament de Física Matemà-

tica i de Fluids, Facultat de Ciències,

UNED, Madrid).

— Centre de Cultura Contem-

porània de Barcelona, 6 de novembre.

«Els riscos climàtics en perspectiva his-

tòrica. Singularitat i aplicabilitat de la

informació climàtica continguda en ar-

xius històrics», a càrrec de Mariano Ba-

rriendos, investigador Ramón y Cajal.

— Octubre Centre de Cultura

Contemporània, 7 de novembre. Cicle de

conferències de divulgació i debat «Estem

sols a l’Univers?». Conferència «Està l’U-

nivers dissenyat per a la vida, o som una

casualitat? Té validesa el principi antrò-

pic?», a càrrec de Vicent J. Martínez.

— Centre Mediterrani d’Inves-

tigacions Marines i Ambientals (CSIC),

9 de novembre. «Cascades submarines

a la Mediterrània nord-occidental», a càr-

rec de Pere Puig (Departament de Geolo-

gia Marina, Institut de Ciències del Mar,

Barcelona).

— Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeria Industrial de Barcelona, 12 de

novembre. «Aplicació d’un sistema de ve-

locimetria per imatge de partícules (PIV)

en un procés de filatura tèxtil», a càrrec

de José Antonio Tormero, enginyer in-

dustrial, investigador de l’Institut Tèxtil

de Terrassa.

— Octubre Centre de Cultura

Contemporània, 12 de novembre. Cicle

de conferències de divulgació i debat «Es-

tem sols a l’Univers?». Conferència

«SETI és la recerca científica de senyals

de civilitzacions extraterrestres. Com fun-

ciona?», a càrrec d’Amèlia Ortiz.

— Centre Mediterrani d’Investi-

gacions Marines i Ambientals, 14 de no-

vembre. Conferència «Food and tempe-

rature effects on copepod reproduction»,

a càrrec de Christina Augustin (Universi-

tat de Bergen i Departament de Biologia

Marina i Oceanografia, Institut de Cièn-

cies del Mar, Barcelona).

— Centre Mediterrani d’Investi-

gacions Marines i Ambientals (CSIC),

14 de novembre. «Photonic technologies

applied to environmental biosystems», a
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càrrec de Corrado Costa i Palo Menesat-

ti (Consell per a la Recerca en Agricultu-

ra, Roma, Itàlia).

— IEC, 14 de novembre. «Carac-

terització tecnològica i grau de desenvo-

lupament econòmic d’explotacions agro-

pecuàries a nivell de municipi», a càrrec

de Rafael Trueta Santiago, professor de

la Facultat de Medicina, Veterinària i Zoo-

tècnia de la Universitat Nacional Autò-

noma de Mèxic i expresident de l’Acadè-

mia Veterinària Mexicana.

— Octubre Centre de Cultura

Contemporània, 14 de novembre. Cicle

de conferències de divulgació i debat «Es-

tem sols a l’Univers?». Conferència «Si

contactem amb una altra civilització,

quin llenguatge podríem utilitzar per a

comunicar-nos», a càrrec de Fernando J.

Ballesteros.

— Escola Politècnica Superior

de Lleida, Campus de Cappont, Univer-

sitat de Lleida, 14 de novembre. «L’Ins-

titut d’Estudis Catalans com a acadèmia

de la llengua», a càrrec de Joan Martí i

Castell, president de la Secció Filològica

de l’IEC.

— IEC, 18, 19 i 20 de novembre.

Conferència Europea de Microbiologia

Clínica i Malalties Infeccioses 2007 (ESC-

MID Conference 2007).

— Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya, 19 de novembre. Con-

ferències magistrals del curs 2007-2008.

Lectura dramatitzada de l’obra de tea-

tre Oxigen, de Carl Djerassi i Roald

Hoffmann. Dirigida per Míriam Alamany

i Carles Martínez i presentada per Carl

Djerassi.

— Octubre Centre de Cultura

Contemporània, 19 de novembre. Cicle

de conferències de divulgació i debat «Es-

tem sols a l’Univers?». Conferència «Si hi

ha més civilitzacions intel.ligents en la

galàxia, per què no les veiem? On són?»,

a càrrec d’Alberto Fernández.

— Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya, 21 de novembre. Con-

ferències magistrals del curs 2007-2008.

Conferència «Genòmica marina», a càr-

rec de Carles Pedrós-Alió (Institut de

Ciències del Mar, CSIC, Barcelona).

— Octubre Centre de Cultura

Contemporània, 21 de novembre. Cicle

de conferències de divulgació i debat «Es-

tem sols a l’Univers?». Conferència «L’e-

quació de Drake ens permetrà estimar

quantes civilitzacions extraterrestres hi

ha», a càrrec de Vicent J. Martínez.

— IEC, 22 de novembre. Cicle de

conferències sobre el setanta-cinquè ani-

versari de les Normes de Castelló. Con-

ferència «L’espai de la llengua escrita, o

la percepció de la unitat», a càrrec de

Joan Francesc Mira, membre de la Secció

de Filosofia i Ciències Socials.

— Universitat de les Illes Balears,

23 de novembre. «Shedding “light” on

host-pathogen interactions», a càrrec de

Siouxsie Wiles (Departament de Malalties

Infeccioses i Immunitat, Col.legi Imperial,

Londres, Regne Unit).

A
SS

E
SS

O
R

A
M

E
N

T
 I

 P
R

O
M

O
C

IÓ
 D

E
 L

A
 R

E
C

E
R

C
A

357

 Memòria 2007-2008 - 4  3/7/09  06:43  Página 357



— Hospital Clínic i Provincial de

Barcelona, 26 de novembre. «L’RNA

genòmic del virus norwalk és infecciós

en cèl.lules humanes», a càrrec de Susa-

na Guix (Departament de Microbiologia,

Facultat de Biologia, Universitat de Bar-

celona).

— Escola Massana, 28 de no-

vembre. «Darwin i el pensament filo-

genètic», a càrrec de Juli Peretó (Institut

Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evo-

lutiva, Universitat de València).

— IEC, 28 de novembre. «La

conducció automàtica a les línies de me-

tro. Aplicació a la L9 de metro de Bar-

celona», a càrrec de Marta Navarro

Ezquerra.

— Centre de Cultures i Coopera-

ció Transfronterera, Campus de Cappont,

Universitat de Lleida, 28 de novembre.

«Simplement valencians: les Normes de

Castelló, revisitades», a càrrec d’Amadeu

Viana, professor del Departament de Filo-

logia Catalana i Comunicació de la Uni-

versitat de Lleida.

— Centre Mediterrani d’Investi-

gacions Marines i Ambientals (CSIC),

30 de novembre. «Contemporary bio-

geochemistry and microbial ecology of 

a paleoclimatological treasure in the 

Caribbean sea», a càrrec de Gordon

Taylor (Departament de Biologia Mari-

na i Oceanografia, Institut de Ciències

del Mar, Barcelona).

— Sala d’Actes de l’Espai Cultu-

ral Pere Stämpli, 30 de novembre. «Cent

anys de l’Institut d’Estudis Catalans», 

a càrrec de Salvador Giner, president 

de l’IEC.

— Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya, 10 de desembre. Cicle de

conferències «Els premis Nobel de l’any

2007». Conferència sobre el Premi Nobel

de Literatura concedit a Doris Lessing:

«Doris Lessing o el triomf de la lectura»,

a càrrec de Marta Pessarrodona, poeta i

traductora.

— IEC, 10 de desembre. «Oltre

la grata: nuove indagini sulla tomba di S.

Paolo a Roma», a càrrec de Giorgio Fi-

lippi, director de les excavacions de la ba-

sílica de Sant Pau Extramurs, organitza-

da amb la col.laboració de la Universitat

Autònoma de Barcelona i l’Institut Català

d’Arqueologia Clàssica.

— Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya, 11 de desembre. Cicle de

conferències «Els premis Nobel de l’any

2007». Conferència sobre el Premi Nobel

de Física concedit a Albert Fert i Peter

Grünberg: «La magnetoresistència gegant

o l’art de manipular l’espín», a càrrec de

Xavier Batlle (Departament de Física

Fonamental i Institut de Nanociència i

Nanotecnologia, Universitat de Barcelona).

— Centre de Cultura Contempo-

rània de Barcelona, 11 de desembre. «El

paisatge rural del Bages», a càrrec de Llo-

renç Ferrer i Alòs, catedràtic d’Història

Contemporània (Universitat de Barcelona).

— Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya, 12 de desembre. Cicle de
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conferències «Els premis Nobel de l’any

2007». Conferència sobre el Premi Nobel

de Fisiologia o Medicina concedit a Ma-

rio R. Capecchi, Martin J. Evans i Oliver

Smithies: «Manipulacions genètiques

amb cèl.lules mare embrionàries que

obren camí a la teràpia gènica», a càrrec

de Jaume Reventós (Grup de Recerca

Biomèdica de l’Hospital de la Vall d’He-

bron i president de la Societat Catalana

de Biologia).

— Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya, 13 de desembre. Cicle de

conferències «Els premis Nobel de l’any

2007». Conferència sobre el Premi Nobel

de Química concedit a Gerhard Ertl:

«Nous avenços en catàlisi i superfícies sò-

lides», a càrrec de Jordi Llorca (Institut

de Tècniques Energètiques, Universitat

Politècnica de Catalunya).

— IEC, 20 de desembre. Cicle de

conferències «Els premis Nobel de l’any

2007». Conferència sobre el Premi No-

bel d’Economia concedit a Leonid Hur-

wicz, Eric S. Maskin i Roger B. Myerson:

«El disseny de mecanismes econòmics

com a eina d’enginyeria social», a càrrec

de Xavier Calsamiglia (Departament d’E-

conomia i Empresa, Universitat Pompeu

Fabra).

— Centre Mediterrani d’Inves-

tigacions Marines i Ambientals (CSIC),

9 de gener. «Geoacoustic characterization

of the near seabed composition on the

Porcupine Bank and the Malin Sea, Ire-

land», a càrrec de Xavier Monteys (Sec-

ció Marina i de Geofísica, Centre de Me-

surament Geològic d’Irlanda, Dublín).

— IEC, 16 de gener. Cicle de

conferències «Els premis Nobel de l’any

2007». Conferència sobre el Premi Nobel

de la Pau concedit a Al Gore i al Grup In-

tergovernamental d’Experts sobre el

Canvi Climàtic (IPCC): «Per què el can-

vi climàtic és una veritat incòmoda?», a

càrrec de Josep Enric Llebot (Departa-

ment de Física, Universitat Autònoma de

Barcelona, membre de la Secció de Cièn-

cies i Tecnologia de l’IEC).

— Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya, 16 de gener. «El sistema

català de reproducció: nova temporada»,

a càrrec d’Anna Cabré, directora del Cen-

tre d’Estudis Demogràfics i catedràtica de

Geografia Humana de la Universitat

Autònoma de Barcelona.

— Facultat de Filologia, Univer-

sitat de Barcelona, 17 de gener. «How

modern Norwegian came into being. On

the development of competing national

standards», a càrrec d’Ernst Håkon Jahr

(Departament d’Estudis Noruecs i Cièn-

cies de la Informació, Universitat d’Ag-

der, Noruega).

— IEC, 18 de gener. «The stan-

dardization of modern Norwegian: origin,

development and prospects», a càrrec

d’Ernst Håkon Jahr (Departament d’Es-

tudis Noruecs i Ciències de la Informació,

Universitat d’Agder, Noruega).

— Facultat de Química, Univer-

sitat de Barcelona, 21 de gener. Con-
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ferències emmarcades dins els actes de la

13a Conferència Fèlix Serratosa. Presen-

tació de l’acte a càrrec de Miquel Pericàs,

catedràtic de Química Orgànica (Univer-

sitat de Barcelona). «Las bases molecula-

res de la activación de los factores de cre-

cimiento para fibroblastos», a càrrec de

Manuel Martín-Lomas, director científic

(CIC Biomagune, Parc Tecnològic de

Sant Sebastià); «Metathesis: catalysts and

applications», a càrrec de Robert H.

Grubbs, professor de química Victor At-

kins i Elisabeth Atkins (Institut de Tec-

nologia de Califòrnia, EUA).

— Facultat de Ciències, Univer-

sitat Autònoma de Barcelona, 22 de ge-

ner. Conferència emmarcada dins dels

actes de la 13a Conferència Fèlix Serra-

tosa: «New ligands and applications for

olefin metathesis catalysts», a càrrec de

Robert H. Grubbs, professor de Química

Victor Atkins i Elisabeth Atkins (Institut

de Tecnologia de Califòrnia, EUA).

— IEC, 22 de gener. «Motores

para satélites: tecnologías avanzadas y

tendencias de diseño», a càrrec de Manuel

Martínez Sánchez, professor d’aeroespai

a l’Institut Tecnològic de Massachusetts

(EUA) i professor visitant de l’Escola

Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial

i Aeronàutica de Terrassa.

— IEC, 23 de gener. Sessió de

clausura del I Centenari de l’Institut d’Es-

tudis Catalans. Durant l’acte es pronun-

cià la conferència «L’aportació de les

ciències socials al coneixement», a càr-

rec d’Antoni Serra i Ramoneda, membre

de l’IEC.

— Facultat de Ciències, Univer-

sitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra),

24 de gener. «La nova directiva sobre res-

ponsabilitat ambiental (ELD): els incen-

dis forestals de 1994 i 1998 a la Catalu-

nya Central com a cas d’estudi», a càrrec

de Roberto Molowny-Horas (CREAF,

Universitat Autònoma de Barcelona,

Bellaterra).

— IEC, 24 de gener. Conferències

magistrals del curs 2007-2008. «Fongs i

salut humana», a càrrec de Josep Piqueras

(Hospital de la Vall d’Hebron, Barcelona).

— Centre Mediterrani d’Inves-

tigacions Marines i Ambientals (CSIC),

25 de gener. «Sea-surface temperature

influence on surface wind stress», a càr-

rec de Dudley Chelton (Facultat de

Ciències Oceàniques i Atmosfèriques,

Universitat de l’Estat d’Oregon, Corvallis,

Oregon, EUA).

— Universitat de les Illes Balears,

25 de gener. «Interconexión entre la vi-

rulencia y la resistencia a los antibióticos

de Pseudomas aeruginosa», a càrrec de

José Luis Martínez (Centre Nacional 

de Biotecnologia, Madrid).

— IEC, 28 de gener. «Sistemes

mediàtics comparats: tres models de re-

lació entre els mitjans de comunicació i la

política», a càrrec de Daniel Hallin, ca-

tedràtic i director del Departament de Co-

municació de la Universitat de San Diego

(Califòrnia, EUA).
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— IEC, 28 de gener. Cicle de

conferències «Temes de debat contempo-

rani a Catalunya: una perspectiva en clau

econòmica». Conferència inaugural: «As-

pectes econòmics de la problemàtica de

l’habitatge», a càrrec de Joan Ràfols, eco-

nomista.

— Hospital Clínic i Provincial de

Barcelona, 31 de gener. «Análisis genéti-

co y fenotípico de variantes de la protea-

sa NS3/4A del virus de la hepatitis C

(VHC)», a càrrec de Sandra Franco

(Fundació IrsiCaixa, Badalona).

— Hospital Clínic i Provincial de

Barcelona, 31 de gener. «Importancia del

diagnóstico molecular de virus causantes

de infecciones del tracto respiratorio in-

ferior y superior en población adulta e

infantil», a càrrec de Marta Camps (Ser-

vei de Microbiologia, Hospital Clínic i

Provincial de Barcelona).

— Centre Mediterrani d’Inves-

tigacions Marines i Ambientals (CSIC),

1 de febrer. «Com es pot descriure el mo-

viment? Un repàs des dels astres fins als

fluids turbulents (i la seva implicació en

l’estudi del mar)», a càrrec de Jaume Pie-

ra (Unitat de Tecnologia Marina, Centre

Mediterrani d’Investigacions Marines i

Ambientals, Barcelona).

— Escola Industrial, 6 de febrer.

«El claustre del monestir de Ripoll», a càr-

rec de Verònica Jiménez (Universitat de

Barcelona.

— IEC, 7 de febrer. Conferències

magistrals del curs 2007-2008. «A vida

no limite e as suas aplicações biotecnoló-

gicas», a càrrec de Milton da Costa (Uni-

versitat de Coïmbra, Portugal).

— IEC, 8 de febrer. Conferèn-

cies magistrals del curs 2007-2008.

«Modelos de negocio de las revistas de

acceso abierto», a càrrec de M. Francis-

ca Abad (Universitat de València). A

continuació hi hagué una presentació de

Manuscript CentralTM Feature Highlights

(gestió digital d’articles), a càrrec de

David H. Thomas (ScholarOne-Thomson,

Londres).

— Universitat de les Illes Balears,

8 de febrer. «Discovery of host factors

that influence Klebsiella pneumoniae in-

fection», a càrrec de Christian Frank

(Centre Internacional de Medicina Respi-

ratòria Avançada, Bunyola, Mallorca).

— Centre Mediterrani d’Inves-

tigacions Marines i Ambientals (CSIC),

15 de febrer. «ICMDivulga: 4 años de di-

vulgación científica en el Institut de Cièn-

cies del Mar», a càrrec d’Elisabetta Broglio

(Institut de Ciències del Mar, Barcelona).

— IEC, 18 de febrer. Cicle de

conferències «Temes de debat contempo-

rani a Catalunya: una perspectiva en clau

econòmica». Conferència «El transport

aeri a Catalunya: la lògica del mercat i els

objectius polítics», a càrrec de Joan Cla-

vera, catedràtic d’Economia Aplicada de

la Universitat Autònoma de Barcelona.

— Reial Acadèmia de Bones Lle-

tres de Barcelona, 21 de febrer. Acte d’ho-

menatge a Jesús Lalinde Abadía, catedrà-
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tic d’Història del Dret i de les Institucions.

Durant l’acte es pronuncià la conferència

«Dret històric i nacionalisme polític a la

Catalunya d’avui», a càrrec de Romà

Piña Homs, catedràtic emèrit de la Uni-

versitat de les Illes Balears i acadèmic cor-

responent de la Reial Acadèmia de Bones

Lletres.

— Centre Mediterrani d’Inves-

tigacions Marines i Ambientals (CSIC),

22 de febrer. «Turismo polar, sus hechos

y sus desechos», a càrrec de Juan Kratz-

meir (Travel & Fotos, Barcelona).

— Universitat de les Illes Balears,

22 de febrer. «Integrons en Pseudomas i

en mostres ambientals», a càrrec de Clau-

dia Scotta (Grup de Microbiologia, Uni-

versitat de les Illes Balears, Palma).

— Escola Industrial, 27 de fe-

brer. «El claustre de la catedral de Bar-

celona», a càrrec de Joan Valero.

— IEC, 27 de febrer. «La trans-

formació econòmica d’Andorra durant el

segle xx», a càrrec de Maria Jesús Llue-

lles (Universitat de Saragossa).

— Centre Mediterrani d’Inves-

tigacions Marines i Ambientals (CSIC),

29 de febrer. «The plankton ecology of

Lake Kivu (East Africa) and the un-

expected consequences of the introduc-

tion of a sardine from lake Tanganyika»,

a càrrec d’Hugo Sarmento (Departament

de Biologia Marina, Institut de Ciències

del Mar, Barcelona).

— IEC, 4 de març. Cicle de con-

ferències «Física oberta». Conferència

«L’LHC: l’accelerador de partícules més

gran del món», a càrrec de Lluís Garrido

Beltran (Departament d’Estructura i

Constituents de la Matèria, Facultat de

Física, Universitat de Barcelona).

— Facultat de Geologia, Univer-

sitat de Barcelona, 5 de març. Acte acadè-

mic en homenatge a Lluís Solé i Sabarís

en el centenari del seu naixement, amb

David Serrat, president de la Secció de

Ciències i Tecnologia de l’IEC; Carmina

Virgili, directora de la Secció de Ciències

de la Terra (Reial Acadèmia de Ciències i

Arts de Barcelona); Manuel Fernández,

director de l’Institut de Ciències de la

Terra Jaume Almera (CSIC), i Miquel

Àngel Cuevas, degà de la Facultat de Geo-

logia (Universitat de Barcelona). Con-

ferència magistral «Climate change and

alpine glaciers. Trees vs. ice», a càrrec de

Christian Schlüchter (Institut de Geolo-

gia, Universitat de Berna, Suïssa).

— IEC, 5 de març. «Conèixer-se

a un mateix: l’educació del sistema im-

munitari en el nostre organisme», a càr-

rec de José Aramburu (Departament de

Ciències Experimentals i de la Salut, Uni-

versitat Pompeu Fabra, Barcelona).

— IEC, 5 de març. Conferències

magistrals del curs 2007-2008. «Laura

Bassi e Giuseppe Veratti, una coppia

“elettrica” nell’Italia dei Lumi», a càrrec

de Marta Cavazza (Universitat de Bolo-

nya, Itàlia).

— Centre Mediterrani d’Investi-

gacions Marines i Ambientals (CSIC), 6 de

M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

07
-2

00
8

362

 Memòria 2007-2008 - 4  3/7/09  06:43  Página 362



març. «Basic pathology of aquacultured

bivalves», a càrrec d’Inke Sunila (Depar-

tament d’Aqüicultura, Oficina d’Aqüicul-

tura, Milford, Estat de Connecticut, EUA).

— Facultat de Biociències, Uni-

versitat Autònoma de Barcelona (Bella-

terra), 6 de març. «Aplicación de técnicas

de microscopia al estudio de ambientes

extremos para la vida», a càrrec de Jacek

Wierzchos (Universitat de Lleida).

— Centre Mediterrani d’Inves-

tigacions Marines i Ambientals (CSIC),

7 de març. «Temporal and spatial evolu-

tion of a Pseudo-nitzschia spp. thin layer

in relation to physical processes in the Ría

of Pontevedra, NW Spain», a càrrec de

Lourdes Velo (Institut Espanyol d’Ocea-

nografia, Vigo).

— Universitat de les Illes Balears,

7 de març. «Interacció d’Haemophilus in-

fluenzae no tipable amb les cèl.lules de

l’epiteli respiratori», a càrrec de Pau Mo-

rey (CIMERA, Bunyola, Mallorca).

— IEC, 10 de març. Cicle de con-

ferències «Temes de debat contemporani

a Catalunya: una perspectiva en clau

econòmica». Conferència «El sector de l’es-

port, entre la precarietat i la globalització»,

a càrrec de Joan A. Camuñas i Feijoo.

— IEC, 11 de març. «Els bio-

conservadors», a càrrec d’Emili Montesi-

nos (Centre d’Innovació i Desenvolupa-

ment en Sanitat Vegetal).

— Facultat de Biociències, Uni-

versitat Autònoma de Barcelona, 12 de

març. «Desenvolupament de mètodes

moleculars per a la monitorització d’a-

gents de control biològic», a càrrec d’Es-

ther Badosa (Universitat de Girona).

— IEC, 12 de març. «És un art la

foneria. Escultures foses», a càrrec de Jor-

di Tartera Barrabeig, enginyer industrial

del Departament de Ciència dels Mate-

rials i Enginyeria Metal.lúrgica de la Uni-

versitat Politècnica de Catalunya.

— Campus de Burjassot, Univer-

sitat de València, 14 de març. Jornada so-

bre Cèl.lules Mare i Càncer, a càrrec d’A-

riel Ruiz (Universitat de Ginebra, Suïssa).

— Escola Industrial, 26 de març.

«Burgs, viles i llocs: l’espai urbà al Ma-

resme medieval», a càrrec de Joaquim

Graupera.

— IEC, 26 de març. «Geographi-

cal scales of uneven development in post-

socialist Hungary», a càrrec de Judit Ti-

mar (Acadèmia Hongaresa de Ciències,

Centre d’Estudis Regionals).

— Campus de Bellvitge, Univer-

sitat de Barcelona, 31 de març. «Variant

polyubiquitin chains as regulatory cues

in signalling, cell cycle and DNA da-

mage responses», a càrrec de Timothy T.

Thompson (Departament de Biologia

Molecular i Cel.lular, Institut de Biolo-

gia Molecular, CSIC, Parc Científic de

Barcelona).

— Institut de Bioenginyeria, Uni-

versitat Miguel Hernández, 1 d’abril.

«From exocrine epithelium to phyto-

plankton: a general paradigm for regula-

ted exocytosis», a càrrec de Pedro Verduo
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(Universitat de Washington, Estats Units

d’Amèrica).

— Museu d’Història de Catalu-

nya, 1 d’abril. Cicle de conferències sobre

Jaume I, amb motiu del vuitè centenari

del seu naixement. «Jaume I: una valora-

ció del regnat», a càrrec de Josep Maria

Salrach.

— Centre Cultural La Llacuna,

1 d’abril. «Les dioxines, mites i realitat»,

a càrrec de Josep Rivera (Departament

d’Ecotecnologies, Institut d’Investigació

Química i Ambiental de Barcelona, CSIC).

— Centre Mediterrani d’Inves-

tigacions Marines i Ambientals (CSIC),

4 d’abril. «Cooking with ecological stoi-

chiometry: interactive effects of tempera-

ture and resources on bacterial metabo-

lism», a càrrec d’Ed Hall (Departament

d’Ecologia d’Aigua Dolça, Universitat de

Viena, Àustria).

— Universitat de les Illes Balears,

4 d’abril. «Estrategias de análisis del sis-

tema de secreción tipo iii y sus efectores

en Pseudomonas syringae», a càrrec de

Carmen Beuzón (Departament de Biolo-

gia Cel.lular, Universitat de Màlaga).

— Museu d’Història de Catalu-

nya, 8 d’abril. Cicle de conferències sobre

Jaume I, amb motiu del vuitè centenari

del seu naixement. «El rei conqueridor:

les conquestes de Mallorca, València i

Múrcia», a càrrec d’Antoni Furió.

— IEC, 9 d’abril. Cicle de con-

ferències «Física oberta». Conferència

«Una aproximació fisiològica als proces-

sos oceànics», a càrrec de Josep Lluís Pe-

legrí (Departament d’Oceanografia Físi-

ca, Institut de Ciències del Mar, CSIC).

— Museu d’Història de Catalu-

nya, 15 d’abril. Cicle de conferències so-

bre Jaume I, amb motiu del vuitè cente-

nari del seu naixement. «El rei i la

història, claus de lectura per a un cronis-

ta i un monarca», a càrrec de Stefano

Maria Cingolani.

— IEC, 16 d’abril. «La ciutat re-

presentada: de la Barcelona olímpica a la

Barcelona turística», a càrrec de Núria Be-

nach Rovira, professora titular de geogra-

fia humana (Universitat de Barcelona).

— Institut de Bioenginyeria, Uni-

versitat Miguel Hernández, 17 d’abril.

«Signal transduction of glucagon secre-

tion», a càrrec d’Elaine Vieira (Institut

Karolinska, Estocolm, Suècia).

— Campus de Burjassot, Univer-

sitat de València, 18 d’abril. «Mecanis-

mes d’expansió de l’escorça cerebral en

mamífers superiors», a càrrec de Víctor

Borrell (Institut de Neurociències d’Ala-

cant, Universitat Miguel Hernández,

CSIC, Sant Joan d’Alacant).

— Universitat de les Illes Balears,

18 d’abril. «Salinibacter ruber, diversitat

metabòlica i genètica», a càrrec de Jo-

celyn Brito (Institut Mediterrani d’Estu-

dis Avançats, CSIC, Esporles, Mallorca).

— Hospital Clínic i Provincial de

Barcelona, 24 d’abril. «Recerca de recep-

tors de la transmissió de potyvirus per

insectes», a càrrec de Juan José López-
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Moya (Laboratori de Genètica Molecular

Vegetal, Consorci CSIC-IRTA, Institut de

Biologia Molecular de Barcelona).

— Centre Mediterrani d’Inves-

tigacions Marines i Ambientals (CSIC),

25 d’abril. «Situació crítica de l’anxova

arreu de les costes espanyoles. Darrers re-

sultats obtinguts a la Mediterrània», a càr-

rec d’Isabel Palomera (Departament de

Recursos Marins Renovables, Institut 

de Ciències del Mar, CSIC, Barcelona).

— Universitat de les Illes Balears,

25 d’abril. «Haemophilus influenzae

lipopolysaccharide», a càrrec de Derek

Hood (Grup de Malalties Infeccioses Mo-

leculars).

— IEC, 28 d’abril. Cicle de con-

ferències «Temes de debat contemporani

a Catalunya: una perspectiva en clau

econòmica». Conferència «L’empresa

familiar moderna», a càrrec d’Albert

Gimeno.

— IEC, 29 d’abril. Cicle de con-

ferències «Física oberta». Conferència

«Light in the Nano World», a càrrec de

Niek F. van Hulst, professor ICREA (Ins-

titut de Ciències Fotòniques, ICFO).

— Museu d’Història de Catalu-

nya, 29 d’abril. Cicle de conferències so-

bre Jaume I, amb motiu del vuitè cente-

nari del seu naixement. «Cristians, moros

i jueus en el regnat de Jaume I», a càrrec

d’Ernest Belenguer.

— Escola Industrial, 30 d’abril.

«Les capes del cardenal Albornoz i del

bisbe Bellera. Una mateixa lectura ico-

nogràfica en dos moments del brodat

anglès del segle xiv», a càrrec de Rosa M.

Martín (Museu Tèxtil i d’Indumentària,

Barcelona).

— Institut de Bioenginyeria, Uni-

versitat Miguel Hernández, 6 de maig.

«Activació del canal TRPC5 per estimu-

lació osmòtica», a càrrec de Sergi Soria-

no (Unitat de Neurobiologia Cel.lular i de

Sistemes, Institut de Neurociències, Uni-

versitat Miguel Hernández, CSIC, Sant

Joan d’Alacant).

— IEC, 7 de maig. Conferències

magistrals del curs 2007-2008. «Deriva

continental i geologia del petroli a l’Atlàn-

tida», a càrrec de Cai Puigdefàbregas

(Universitat de Trondheim, Noruega).

— Universitat de les Illes Balears,

9 de maig. «Potencial d’Istpst9 com a

eina biotecnològica», a càrrec de Joseph

A. Christie Oleza (Grup de Microbiologia,

Universitat de les Illes Balears, Palma).

— IEC, 15 de maig. «El poder de

buscar», a càrrec de Ricardo Baeza-

Yates, vicepresident de Yahoo! Research

per a Europa i professor associat de la

Universitat Pompeu Fabra.

— Centre Mediterrani d’Inves-

tigacions Marines i Ambientals (CSIC),

16 de maig. «The physical ecology of ma-

rine microbes: making a living in a patchy

ocean», a càrrec de Roman Stocker (De-

partament d’Enginyeria Civil i Ambien-

tal, MIT, EUA).

— Universitat de les Illes Balears,

16 de maig. «Resposta de Klebsiella
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pneumoniae a pèptids antimicrobians», a

càrrec d’Enrique Llobet Brossa (Centre

Internacional de Medicina Respiratòria

Avançada, Bunyola, Mallorca).

— Institut de Bioenginyeria, Uni-

versitat Miguel Hernández, 19 de maig.

«The developmental basis of disease:

role of environment and epigenetics», 

a càrrec de Jerrold Heindel, administra-

dor de programa científic (Institut Na-

cional de Ciències de la Salut Ambiental,

Parc Triangle de la Recerca, Carolina del

Nord, EUA).

— IEC, 19 de maig. Cicle de con-

ferències «Temes de debat contemporani

a Catalunya: una perspectiva en clau

econòmica». Conferència «Aspectes econò-

mics del canvi climàtic», a càrrec de Josep

Garriga.

— Centre d’Estudis i Recursos

Culturals (CERC), 20 de maig i 12 i 25

de juny. Cicle de conferències «Democra-

titzacions». Conferència «Imaginant uto-

pies reals», a càrrec d’Erik Olin Wright

(Universitat de Wisconsin a Madison, Es-

tats Units d’Amèrica).

— IEC, 20 de maig. Cicle de pri-

mavera de conferències «Immigració i

llengua», a càrrec d’Oriol Amorós, secre-

tari per a la Immigració del Departament

d’Acció Social i Ciutadania de la Genera-

litat de Catalunya, i de Diego Arcos (as-

sociació Immi.Cat).

— Llotja del Cànem, seu a la

ciutat de la Universitat Jaume I, 22 de

maig. «La figura del rei Jaume I i el seu

temps», a càrrec d’Enric Guinot, ca-

tedràtic d’Història Medieval de la Uni-

versitat de València i membre de la Sec-

ció Històrico-Arqueològica de l’IEC.

— Institut de Bioenginyeria, Uni-

versitat Miguel Hernández, 23 de maig.

«Nerve regeneration - learning from our

ancestors?», a càrrec de David Tonge

(Centre Wolfson de Malalties Relaciona-

des amb l’Edat, Facultat de Ciències de la

Salut i Biomèdiques, King’s College de

Londres, Regne Unit).

— Centre Mediterrani d’Inves-

tigacions Marines i Ambientals (CSIC),

23 de maig. «Impacto del derretimiento

glaciario sobre el plancton de las zonas

costeras en la península Antártica», a càr-

rec de Verónica Fuentes (Departament de

Biologia Marina i Oceanografia, Institut

de Ciències del Mar, Barcelona).

— Universitat de les Illes Balears,

23 de maig. «Gens de virulència del bac-

teri fitopatogen Ralstonia solanacearum»,

a càrrec de Marc Valls (Departament de

Genètica, Universitat de Barcelona).

— Facultat de Biologia, Universi-

tat de Barcelona, 26 de maig. «The evolu-

tionary origins of meiosis from mitosis: a

new hypothesis by Adam Wilkins and Ro-

bin Holliday», a càrrec d’Adam S. Wilkins

(ByoEssays, Cambridge, Regne Unit).

— Consell Superior d’Investiga-

cions Científiques, 28 de maig. «Els riscs

de ser nen a l’edat mitjana», a càrrec de

Josep Maria Salrach, catedràtic de la Uni-

versitat Pompeu Fabra i membre de l’IEC.
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— IEC, 28 de maig. Conferències

magistrals del curs 2007-2008. «Ecolo-

gia i arquitectura: empirisme i creativi-

tat», a càrrec de Ramon Folch, president

del Consell Social de la Universitat Po-

litècnica de Catalunya i membre de la

Secció de Ciències Biològiques de l’IEC.

— Hospital Clínic i Provincial de

Barcelona, 29 de maig. «Caracterización

de la proteína vSLAM del citolmegalo-

virus y su posible implicación en inmuno-

evasión», a càrrec de Gloria Montañés

(Institut d’Investigacions Biomèdiques

August Pi i Sunyer, Barcelona).

— Hospital Clínic i Provincial de

Barcelona, 29 de maig. «Estatus confor-

macional de los cuerpos de inclusión bac-

terianos», a càrrec de Núria González

Montalbán (Institut de Biotecnologia i

Biomedicina, Universitat Autònoma de

Barcelona).

— Centre Mediterrani d’Investiga-

cions Marines i Ambientals (CSIC), 30 de

maig. «Las proliferaciones de medusas:

causas antropogénicas o cambio global»,

a càrrec de Dacha Atienza (Departament

de Biologia Marina i Oceanografia, Insti-

tut de Ciències del Mar, Barcelona).

— Universitat de les Illes Balears,

30 de maig. «La hipermutació catalitza

l’adaptació genètica de Pseudomonas ae-

ruginosa en les vies respiratòries dels pa-

cients amb fibrosi cística», a càrrec d’A-

na Mena (Servei de Microbiologia i Unitat

d’Investigació, Hospital Universitari Son

Dureta, Palma).

— IEC, 9 de juny. Cicle de con-

ferències «Temes de debat contemporani

de Catalunya: una perspectiva en clau

econòmica». Conferència «El mercat dels

drets d’emissió i l’impacte que té a Cata-

lunya», a càrrec de Miquel Cabré i Xavier

Farriols.

— IEC, 10 de juny. «La alta ve-

locidad sin fronteras», a càrrec de Ramón

Conde Muñoz, director de màrqueting i

comunicació de TP Ferro.

— IEC, 11 de juny. Conferència

del guanyador del Premi Josep M. Sala-

Trepat 2007. «New approaches to old

questions: comparative genomics and

gene-expression analysis in human brain

evolution», a càrrec de Mario Cáceres

(Centre de Regulació Genòmica, Bar-

celona).

— Centre d’Estudis i Recursos

Culturals (CERC), 20 de maig i 12 i 25

de juny. Cicle de conferències «Democra-

titzacions». Conferència «La revolució

dels rols de les dones com a desafiament

polític», a càrrec de Gøsta Esping-

Andersen (Universitat Pompeu Fabra).

— Centre Mediterrani d’Investi-

gacions Marines i Ambientals (CSIC),

13 de juny. Conferència «La estación li-

toral de Barcelona (2001-2008): balan-

ce y perspectivas», a càrrec de Jorge

Guillén (Departament de Geologia Ma-

rina, Institut de Ciències del Mar, Bar-

celona).

— Universitat de les Illes Balears,

13 de juny. «Interacció del patogen res-
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piratori Haemophilus influenzae no tipa-

ble amb fagòcits professionals», a càrrec

de Pau Martí Lliteras (Centre Internacio-

nal de Medicina Respiratòria Avançada,

Bunyola, Mallorca).

— IEC, 17 de juny. «Conserva-

ción de la naturaleza, desarrollo territo-

rial y campesinado en Bolivia. Estudio

de casos», a càrrec de Rafael Mata Olmo,

catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional

(Universitat Autònoma de Madrid) i pre-

sident de l’Associació de Geògrafs Es-

panyols.

— Centre Mediterrani d’Investi-

gacions Marines i Ambientals (CSIC),

20 de juny. «Turbulència de la cèl.lula al

planeta en un marc de canvis globals», a

càrrec de Francesc Peters (Departament

de Biologia Marina i Oceanografia, Insti-

tut de Ciències del Mar, Barcelona).

— Centre d’Estudis i Recursos

Culturals (CERC), 20 de maig i 12 i 25

de juny. Cicle de conferències «Democra-

titzacions». Conferència «Les famílies

d’avui: més democràcia i més jerarquia»,

a càrrec d’Elisabeth Beck-Gernsheim

(Universitat Friedrich Alexander d’Er-

langen-Nuremberg, Alemanya).

— Hospital Clínic i Provincial de

Barcelona, 26 de juny. «Cloning of chiti-

nase A (ChiaA) gene from Serratia mar-

cescens and its expression in Coleoptera-

specific Bacillus thuringiensis», a càrrec

de Sezer Okay (Departament de Ciències

Biològiques, Universitat Tècnica de l’O-

rient Mitjà, Ankara, Turquia).

— Hospital Clínic i Provincial de

Barcelona, Edifici Annex, 26 de juny.

«Función de los complejos celulares

1sm1p-7p en la replicación de virus RNA

de cadena positiva», a càrrec de Rui Ga-

lao (Departament de Microbiologia, Uni-

versitat Pompeu Fabra, Barcelona).

— Centre Mediterrani d’Inves-

tigacions Marines i Ambientals (CSIC),

27 de juny. «El repte i les vivències a la

Barcelona World Race: la volta al món a

vela sense escales», a càrrec d’Albert Bar-

gués, navegant oceànic a vela.

— Universitat de les Illes Balears,

27 de juny. «Paper de les proteïnes sur-

factants en infeccions del tracte respira-

tori per Pseudomonas aeruginosa», a càr-

rec de Mariette Barbier (Grup Infecció i

Immunitat, Universitat de les Illes Ba-

lears - IUNICS).

— IEC, 3 de juliol. «ATLAS: una

eina per descobrir la física fonamental de

l’Univers mitjançant el gran col.lisiona-

dor d’hadrons (LHC)», a càrrec de M. Pi-

lar Casado (Institut de Física d’Altes

Energies).

— Institut de Bioenginyeria, Uni-

versitat Miguel Hernández, 4 de juliol.

«Identificació i caracterització de les re-

gions membranoactives de les proteïnes

del virus de l’hepatitis C», a càrrec d’A-

lejandro González Álvarez (Institut de

Biologia Molecular i Cel.lular, Universitat

Miguel Hernández, Elx, Alacant).

— IEC, 9 de juliol. Conferència

de cloenda del cicle «Conferències ma-
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gistrals del curs 2007-2008». Conferèn-

cia «Simbiogénesis y simbioma: la evo-

lución escondida», a càrrec de Lynn

Margulis, professora distingida de la

Universitat de Massachusetts a Amherst

i membre de l’Acadèmia Nacional de

Ciències dels EUA.

— IEC, 10 de juliol. «Recerca en

incendis forestals: cremes experimentals

a Austràlia i Nova Zelanda», a càrrec

d’Elsa Pastor, Eulàlia Planas i Yolanda

Pérez, investigadores del Centre d’Estu-

dis del Risc Tecnològic de la Universitat

Politècnica de Catalunya.

— Institut de Bioenginyeria, Uni-

versitat Miguel Hernández, 18 de juliol.

«El valor de la información experimental

para el modelado de la regulación y la

exocitosis controladas por el calcio», a càr-

rec de Virginia González-Vélez (Àrea de

Química Aplicada, Universitat Autònoma

Metropolitana, Mèxic DF).

— Centre Mediterrani d’Inves-

tigacions Marines i Ambientals (CSIC),

18 de juliol. «Research on larval trans-

port, seagrass habitat relationships and

recruitment variation in temperate fish»,

a càrrec de Gregory Jenkins (Departa-

ment de Zoologia, Universitat de Mel-

bourne, Austràlia).

— Centre Mediterrani d’Inves-

tigacions Marines i Ambientals (CSIC),

25 de juliol. «How can we relate the cha-

racteristics of species to those of the habi-

tat where they are found?», a càrrec de

Pierre Legendre (Departament de Cièn-

cies Biològiques, Universitat de Mont-

real, Canadà).

Cursos

— Barcelona, Girona, Lleida i Tarrago-

na, 1 de febrer. Celebració de la fase ca-

talana de l’Olimpíada Internacional de

Física 2008.

— IEC, 14 de febrer. Sessions

científiques del curs 2007-2008. «Entre

l’aigua i la terra: reptes per a la conser-

vació dels amfibis als Països Catalans», a

càrrec de Gustavo A. Llorente (Universi-

tat de Barcelona).

— IEC, 29 de febrer. Lliurament

de premis de l’Olimpíada de Física 2007

i de premis de recerca del curs 2006-

2007, a càrrec de Josep M. Pons, presi-

dent de la SCFIS; Agustí Poch, secretari

de la SCFIS, i Joan Àngel Padró, coordi-

nador de l’Olimpíada.

— Universitat de Barcelona, 6 de

març. Sessions científiques del curs 2007-

2008. «Llacs i llacunes de Mongòlia: en

cerca de la memòria dels nostres paradi-

sos lacustres esteparis ibèrics perduts», a

càrrec de Miquel Alonso (URS).

— Facultat de Ciències, Universi-

tat de Girona, 12 de març. Sessions cientí-

fiques del curs 2007-2008. «Les invasions

biològiques en el medi marí. Exemples

d’impactes i amenaces a la Mediterrània

occidental», a càrrec d’Enric Ballesteros.

— Escola Superior d’Enginyeria

Agrària, Universitat de Lleida, 3 d’abril.

Sessions científiques del curs 2007-2008.
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«Turisme ecològic i protecció de la fauna.

El cas dels goril.les», a càrrec de Domin-

go Rodríguez Teijeiro (Centre Tecnològic

Forestal de Catalunya).

— Edifici Josep Carner, Facultat

de Filologia, Universitat de Barcelona,

14-17 d’abril. VIII Curs de tipologia lin-

güística.

— IEC, 6 de maig. Sessions cien-

tífiques del curs 2007-2008. «Tendències

generals de l’avifauna a Catalunya», a

càrrec de Sergi Herrando (Enginyeria Co-

mercial, Universitat de Barcelona).

— CREAF, Universitat Autòno-

ma de Barcelona, 20 de maig. Sessions

científiques del curs 2007-2008. «Bio-

diversitat i canvi global: el cas de les pa-

pallones», a càrrec de Constantí Stefa-

nescu (Museu de Granollers).

Trobades

— Monestir de Montserrat, 29 de setem-

bre. Trobada i Assemblea a Montserrat de

la Societat Catalana de Musicologia.

— Gerri de la Sal, 20 d’octubre.

Trobada sobre el tema «Introducció als bo-

lets del Baix Pallars», a càrrec de Joan Josep

Montón, membre de la Societat Catalana de

Micologia i del Grup de Micologia de l’IEI.

— Universitat de València, 

27 d’octubre. Trobada sobre Narracions

i Pedagogia (en el marc dels Premis 

Octubre).

— IEC, 26 i 27 de novembre.

Trobada internacional «Soil and wetland

ecotoxicology».

— IEC, 13, 14 i 15 de desembre.

Trobada de traductors i traductores de

l’obra de Mercè Rodoreda.

— IES de Castalla (l’Alcoià), 

11 d’abril. Activitat prèvia programada

amb motiu de la XXI Trobada d’Escoles

en Valencià de l’Alcoià-Comtat. Con-

ferència «Un producte fecund de cent

anys de l’IEC: les Normes de Castelló», a

càrrec de Vicent Pitarch, membre de la

Secció Filològica de l’IEC.

— Casa de la Cultura de Be-

nicàssim (la Plana Alta), 16 d’abril. Ac-

tivitat prèvia programada amb motiu de

la XXI Trobada d’Escoles en Valencià

de l’Alcoià-Comtat. Conferència «Fon-

trobada: el món de l’excursionisme i les

Normes de Castelló», a càrrec de Vicent

Pitarch, membre de la Secció Filològica

de l’IEC.

— IEC, 27 de maig. Trobada

científica per a la conservació dels siste-

mes naturals de Collserola.

— IEC, 25 de juliol. Trobada

d’experts ESCMID-ASM «Chinkungunya:

an emergent infectious disease».

Sortides

— 27 d’octubre. Sortida d’estudi «Les

altres comarques: la Baixa Segarra».

— 1 de desembre. Visita a l’ex-

posició «Gilabertus. Un viatge decisiu a

la descoberta del romànic». La visita fou

a càrrec d’Eduard Riu-Barrera (Servei de

Patrimoni Arqueològic de la Generalitat

de Catalunya), comissari de l’exposició.
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— 19 de gener. Sessió de treball -

visita al monestir de Sant Pau del Camp

(Barcelona), a càrrec de Joan-Ferran Ca-

bestany, membre de l’IEC.

— 5 d’abril. Sortida d’estudi «El

front del Segre: espai per a la memòria

històrica».

— 5-8 de maig. Reunió anual 

de coordinació d’observatoris sismolò-

gics euromediterranis 2008 ORFEUS

Observatory Coordination Meeting. Vi-

sita a l’estació sismològica del monestir

de Poblet.

— 29-31 de maig. II Congrés

Català de Geografia, «El mapa com a

llenguatge geogràfic». Sortida a Vilano-

va i la Geltrú: visita a la Biblioteca Mu-

seu Víctor Balaguer i descoberta de la

ciutat actual.

— 27 i 28 de juny. Sortida d’estu-

di «Una ascensió emblemàtica: el Canigó».

Presentacions

— IEC, 17 d’octubre. Presentació de l’o-

bra Els dietaris retrobats (1939-1943),

de Ferran Soldevila, editada i compilada

per Enric Pujol. La presentació fou a càr-

rec d’Albert Balcells, Antoni Simon i En-

ric Pujol.

— IEC, 18 d’octubre. Acte de

presentació dels volums i-xxv de l’Arxiu

de Textos Catalans Antics.

— IEC, 12 de novembre. Presen-

tació de l’edició del llibre Las ciencias de

lo artificial, de Herbert A. Simon. Amb la

intervenció de Salvador Giner, president

de l’IEC; Ramon López de Mántaras, vi-

cerector de l’Institut d’Investigació en In-

tel.ligència Artificial (IIIA-CSIC); Pablo

Noriega, científic titular de l’IIIA-CSIC i

traductor i editor del llibre; Miguel Ángel

del Arco, director de l’editorial Comares,

i Pompeu Casanovas, director de l’Insti-

tut de Dret i Tecnologia (IDT-UAB).

— IEC, 14 de novembre. Presen-

tació de la medalla oficial del Centenari de

l’Institut d’Estudis Catalans i presentació

del llibre Les monedes de 30 sous mallor-

quins de 1821, de Jaume Boada i Salom.

— Centre de Cultura Contem-

porània de Barcelona, 20 de novembre.

Presentació del llibre Vigilia colonial: Car-

tógrafos militares españoles en Marruecos

(1882-1912) (2006), de José Luis Urtea-

ga González, catedràtic de Geografia Hu-

mana de la Universitat de Barcelona.

— IEC, 17 de desembre. Presen-

tació de l’obra Democràcia contra dicta-

dura: Escrits polítics, 1915-1960, de

Lluís Nicolau d’Olwer. La presentació fou

a càrrec de Josep M. Casasús, membre de

l’IEC; Salvador Giner, president de l’IEC;

Marta Pessarrodona, poeta i biògrafa, i

Albert Balcells, membre de l’IEC i editor

de l’obra.

— Facultat de Geografia i Histò-

ria, Universitat de Barcelona, 18 de de-

sembre. Acte de presentació de l’Anuari

territorial de Catalunya 2006, amb el su-

port de la Diputació de Barcelona i els de-

partaments de Política Territorial i Obres

Públiques; de Medi Ambient i Habitatge;
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d’Interior, Relacions Institucionals i Par-

ticipació, i de Governació i Administra-

cions Públiques de la Generalitat de Ca-

talunya. La presentació fou a càrrec de

Margarita Castañer, presidenta de la

SCOT. Conferència «Polítiques d’inter-

venció i processos democràtics», a càr-

rec de Joan Subirats, politòleg. Presenta-

ció de la pàgina web de l’Anuari, a càrrec

de Néstor Cabañas, geògraf.

— IEC, 18 de desembre. Presen-

tació del llibre Corpus de les monedes vi-

sigodes de Tarragona, de Jaume Benages

i Olivé. La presentació fou a càrrec de

Francesc Tarrats Bou (Museu Nacional

Arqueològic de Tarragona).

— IEC, 17 de gener. Presentació

de la traducció al català de la sisena edi-

ció nord-americana de l’obra Bioquímica,

de L. Stryer, J. M. Berg i J. L. Tymoczko.

La presentació fou a càrrec de Xavier Du-

ran, periodista especialista en informació

científica i director de l’espai El medi am-

bient, de TV3. La traducció s’emmarca

dins el projecte Scriptorium de l’IEC.

— Palau Moja, 23 de gener. Pre-

sentació dels estudis El conjunt de pintu-

res murals de l’església de Sant Esteve de

Canapost: Aproximació a l’estudi ico-

nogràfic i Santa Maria de Cervià de Ter:

Estudi de les pintures murals del trans-

septe, realitzats pel Centre d’Art Romà-

nic Català (ARCAT) de l’IEC.

— IEC, 24 de gener. Presentació

de l’obra Les cartes portolanes: La re-

presentació medieval d’una mar solcada,

de Ramon J. Pujades i Bataller, publica-

da per l’Institut Cartogràfic de Catalu-

nya, l’Institut d’Estudis Catalans i l’Ins-

titut Europeu de la Mediterrània. Aquest

acte comptà amb l’assistència de Joaquim

Nadal, conseller de Política Territorial i

Obres Públiques de la Generalitat de Ca-

talunya i president de l’Institut Cartogrà-

fic de Catalunya.

— IEC, 20 de febrer. Presentació

del llibre La lluita per l’aigua a Catalu-

nya: De l’ús i abús a la gestió integral

(1900-2007), d’Ignasi Aldomà, professor

titular d’anàlisi geogràfica regional (Uni-

versitat de Lleida). La presentació fou a

càrrec de Gabriel Borràs, cap de planifi-

cació de l’Agència Catalana de l’Aigua.

— IEC, 20 de febrer. Presentació

del volum 56 de Treballs de la Societat

Catalana de Biologia: Endocrinologia ex-

perimental.

— IEC, 26 de febrer. Presentació

del llibre Els bojos a Catalunya. 1850-

2000, de Sílvia Ventura. La presentació

fou a càrrec de Josep Cruanyes, president

de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics;

Antoni Labad, catedràtic de Psiquiatria

de la Universitat Rovira i Virgili i direc-

tor mèdic de l’Hospital Universitari Pere

Mata, i Félix Pantoja, vocal del Consell

General del Poder Judicial.

— IEC, 28 de febrer. Presentació

del Dictionnaire français-catalan, de

Christian Camps i René Botet. Amb la in-

tervenció d’August Bover, president de la

Societat Catalana de Llengua i Literatu-
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ra; Joan Veny, membre de l’IEC, i Chris-

tian Camps (Universitat Paul Valéry de

Montpeller, França).

— IEC, 4 de març. Presentació

de l’obra Fer llum, d’Augusto Jurado.

Aquesta obra sobre els monuments de

Catalunya i les Illes Balears il.luminats

gràcies al patrocini de la Fundació Ende-

sa, entre els quals hi ha la seu de l’Insti-

tut d’Estudis Catalans, ha estat publica-

da per la Fundació Endesa i Publicacions

de l’Abadia de Montserrat.

— IEC, 5 de març. Presentació

del llibre The Global Theme Park In-

dustry, de Salvador Anton Clavé. Amb

Nacima Baron-Yelles (Universitat de

París - Vall de Marne) i Salvador Anton

Clavé, professor de geografia (Universi-

tat Rovira i Virgili) i autor del llibre.

— IEC, 13 de març. Presentació

dels volums vii i viii de les obres de Fran-

cesc Cambó, publicats per l’Institut Cam-

bó, a càrrec de Jordi Casassas, historiador,

i Albert Balcells, historiador i membre de

la Secció Històrico-Arqueològica.

— IEC, 14 de març. Presentació

de la reedició de Behind the Spanish

Barricades, de John Langdon-Davies.

Amb la intervenció de Salvador Giner,

president de l’Institut d’Estudis Catalans;

Nicholas Langdon-Davies, fill de l’autor;

Albert Manent, escriptor; Matthew Tree,

escriptor; Concha López, presidenta de

Plan Internacional (Madrid), i August Bo-

ver, president de la Societat Catalana de

Llengua i Literatura.

— Sala Segimon Serrallonga, Ma-

sia Torre dels Frares, 8 d’abril. Presenta-

ció del cinquè volum de la Revista Cata-

lana de Pedagogia, a càrrec de Joan Soler.

Durant l’acte es pronuncià la conferència

«Els espais i el temps en l’educació estè-

tica», a càrrec d’Eulàlia Collelldemont,

coordinadora del tema monogràfic del vo-

lum que es presentà.

— IEC, 15 de maig. Presentació

del portal Meridià. L’Observatori de la

Recerca de l’IEC presentà el portal Meri-

dià, on es pot consultar la informació es-

pecialitzada sobre la recerca científica i

tecnològica dels territoris de llengua i cul-

tura catalanes.

— IEC, 15 de maig. Acte de pre-

sentació de la Secció d’Història Rural de

la Institució Catalana d’Estudis Agraris,

a càrrec de Joan Vilà-Valentí, membre de

la Secció de Filosofia i Ciències Socials, i

Joan Ràfols, president de la Institució Ca-

talana d’Estudis Agraris. Taula rodona

«Un diàleg, des de la història, entre l’es-

pai agropecuari i l’espai construït».

— IEC, 5 de juny. Presentació

del volum Preceptiva poètica, d’Antoni

Febrer i Cardona, editat a cura de Joan

Ramon Veny-Mesquida i publicat per

l’Institut d’Estudis Catalans, la Universi-

tat de les Illes Balears i l’Institut Menor-

quí d’Estudis.

— IEC, 10 de juny. Presentació

del primer volum del Petit atles lingüístic

del domini català, publicat per l’IEC i di-

rigit per Joan Veny. A més de l’autor del
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llibre, hi intervingué Jaume Cabré, mem-

bre de la Secció Filològica. Acte presidit

per Ernest Maragall, conseller d’Educa-

ció, i Salvador Giner, president de l’IEC.

— IEC, 11 de juny. Presentació

del darrer número de la revista Quaderns

del CAC: La qualitat de la llengua en els

mitjans audiovisuals. Amb Oriol Camps,

Victòria Camps, Josep Gifreu, Joan Mar-

tí i Castell i Albert Rico. Acte presidit per

Josep Maria Carbonell, president del Con-

sell de l’Audiovisual de Catalunya, i Sal-

vador Giner, president de l’Institut d’Es-

tudis Catalans.

— IEC, 16 de juny. Presentació

de l’enquesta sociolingüística efectuada

per la Universitat Oberta de Catalunya

denominada Llengua i identitat a Cata-

lunya 2008. La presentació fou a càrrec

de Miquel Strubell.

— IEC, 16 de juny. Presentació

del llibre Aportacions catalanes en el

camp de la urbanística i de l’ordenació

del territori, des de Cerdà als nostres dies,

editat per Ricard Pié i Ninot. La presen-

tació fou a càrrec de Nuno Portas, arqui-

tecte urbanista, catedràtic de la Univer-

sitat de Porto (Portugal) i guardonat amb

el Premi Sir Patrick Abercrombie d’Ur-

banisme 2005 de la Unió Internacional

d’Arquitectes; Philippe Panerai, arqui-

tecte urbanista, catedràtic de les escoles

d’arquitectura de Versailles, París-Ville-

min i Malaquais i guanyador del Grand

Prix de l’Urbanisme de 1999, i Fernando

de Terán Troyano, arquitecte urbanista,

catedràtic de la Universitat Politècnica de

Madrid i guardonat amb el Premi Rei

Jaume I d’Urbanisme, Paisatge i Sosteni-

bilitat de 2005.

— IEC, 26 de juny. Presentació

del llibre Regest dels documents de l’Ar-

xiu Diocesà de Barcelona relatius als

jueus, a càrrec d’Antoni Iglesias, profes-

sor de la Universitat Autònoma de Barce-

lona. L’obra, compilada sota la direcció

d’Esperança Valls, ha estat promoguda i

editada per l’Institut Món Juïc.

— IEC, 26 de juny. Presentació

de l’avantprojecte del Pla Territorial Me-

tropolità de Barcelona, a càrrec de Josep

Maria Carrera, arquitecte i coordinador

de l’Institut d’Estudis Territorials.

— Porta de l’església (Camp de

Mirra, Alacant), 28 de juny. Representa-

ció commemorativa del naixement de

Jaume I.

— Centre Municipal de Cultura,

2 de juliol. Presentació de FESLLOCH,

festival de música en valencià que s’em-

marca dins les activitats de promoció lin-

güística que realitza l’Ajuntament de

Benlloch.

— IEC, 3 de juliol. Presentació de

les obres més importants publicades re-

centment sobre la vida i obra del lingüis-

ta Joan Coromines.

Sessions inaugurals

— IEC, 25 de setembre. Sessió inaugural

del curs 2007-2008 de la Societat Catala-

na d’Economia: «La política industrial en
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el centre mateix de l’estratègia de R+D+I

a Espanya», a càrrec de Joan Trullén Tho-

mas, secretari general d’Indústria del Mi-

nisteri d’Indústria, Turisme i Comerç.

— Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya, 1 d’octubre. Sessió inau-

gural del curs 2007-2008 de la Societat

Catalana de Pedagogia, amb la lliçó

«Cent anys d’Institut d’Estudis Catalans,

un segle de pedagogia», a càrrec de Jordi

Monés, professor i investigador.

— Centre de Cultura Contem-

porània de Barcelona, 3 d’octubre. Sessió

inaugural del curs 2007-2008 de la So-

cietat Catalana de Geografia: «Vers un

nou model d’organització territorial de

Catalunya. L’encaix jurídic de les vegue-

ries», a càrrec d’Enric Argullol, membre

de l’IEC i catedràtic de Dret (Universitat

Pompeu Fabra).

— IEC, 15 d’octubre. Sessió inau-

gural del curs 2007-2008 del cicle «Física

oberta» de la Societat Catalana de Física:

«Caos quàntic: del nucli atòmic a la fun-

ció zeta de Riemann», a càrrec d’Oriol

Bohigas (Laboratori de Física Teòrica i

Models Estadístics, Universitat de París-

Sud, París, França).

— Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya, 19 d’octubre. Sessió inau-

gural del curs 2007-2008 de la Societat

Catalana de Matemàtiques: «Estudis en

dinàmica: dels aspectes locals als glo-

bals», a càrrec de Carles Simó (Departa-

ment de Matemàtica Aplicada i Anàlisi,

Universitat de Barcelona).

— Museu d’Història de Catalu-

nya, 22 d’octubre. Sessió inaugural del

curs 2007-2008 de la Societat Catalana

d’Estudis Històrics: «Les viles medievals:

franqueses i mals usos», a càrrec de Rosa

Lluch, professora d’història medieval de

la Universitat de Barcelona.

— IEC, 23 d’octubre. Sessió

inaugural del cicle «Conferències magis-

trals del curs 2007-2008». Conferència

«La recerca biomèdica a Espanya. El ves-

sant del pacient», a càrrec de Bernat Sò-

ria, ministre de Sanitat i Consum.

— IEC, 29 d’octubre. Sessió

inaugural del curs 2007-2008: «La

pragmàtica en la gramàtica», a càrrec de

Maria Josep Cuenca, membre de la Sec-

ció Filològica.

— Consell Superior d’Investiga-

cions Científiques, 14 de novembre. Ses-

sió inaugural del curs 2007-2008 dels

Amics de l’Art Romànic: «El Bordado de

la Creación de la catedral de Girona», a

càrrec de Joaquín Yarza Luaces, catedrà-

tic emèrit de la Universitat Autònoma de

Barcelona.

— IEC, 15 de novembre. Sessió

inaugural del curs 2007-2008 de la Ins-

titució Catalana d’Història Natural:

«Consilience: the unity of knowledge»,

a càrrec d’Edward O. Wilson, entomòleg,

professor honorari i conservador del De-

partament d’Entomologia del Museu de

Zoologia Comparativa de la Universitat

Harvard (EUA) i Premi Internacional Ca-

talunya 2007. L’acte fou presidit per Joan-
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domènec Ros, secretari general de l’Insti-

tut d’Estudis Catalans. Després de la con-

ferència, l’Associació Ibèrica de Mirme-

cologia nomenà el professor Wilson soci

d’honor.

— Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya, 19 de desembre. Lliçó

inaugural del curs 2007-2008 de la So-

cietat Catalana de Filosofia: «La veritat

és la realitat de les coses», a càrrec de Dí-

dac Ramírez i Sarrió.

— IEC, 13 de febrer. Sessió inau-

gural del curs 2007-2008 de la Societat

Catalana de Biologia: «Grans reptes ètics

de la biologia», a càrrec de Jordi Pujol,

antic president de la Generalitat.

Col.loquis

— Residència d’Investigadors, CSIC, 

26 d’octubre. Col.loquis 2007-2008 de la

Societat Catalana d’Història de la Cièn-

cia i de la Tècnica. «Commemorating

Darwin», a càrrec de Janet Browne (Uni-

versitat Harvard, Cambridge, Massachu-

setts, EUA).

— Facultat de Geografia i Histò-

ria, Universitat de Barcelona, 23 i 24 de

novembre. I Col.loqui Internacional «Art

i litúrgia a l’Occident medieval».

— Residència d’Investigadors,

CSIC, 14 de desembre. Col.loquis 2007-

2008 de la Societat Catalana d’Història de

la Ciència i de la Tècnica. «How has re-

search in the low temperatures contributed

to the becoming of physical chemistry?»,

a càrrec de Faidra Papanelopoulou (Uni-

versitat Oberta Grega i Escola d’Alts Es-

tudis en Ciències Socials de París).

— IEC, 18 de gener. Col.loqui

extraordinari de la Societat Catalana

d’Història de la Ciència i de la Tècnica.

«L’introduction des sciences arabes en

Catalogne au Xe siècle: état de la ques-

tion et faits nouveaux», a càrrec de Da-

vid Juste (Centre d’Estudis Medievals,

Universitat de Sidney, Austràlia).

— IEC, 25 de gener. Col.loquis

2007-2008 de la Societat Catalana

d’Història de la Ciència i de la Tècnica.

«Rebellion, religion and science: medical

and medicalized discourses on the psyche

of an indigenous population (Nordic

countries, 1852-1960s)», a càrrec d’As-

trid Andresen (Universitat de Bergen).

— IEC, 29 de febrer. Col.loquis

2007-2008 de la Societat Catalana d’His-

tòria de la Ciència i de la Tècnica. «Ob-

serving Nature: studying the 16th-century

botanist Carolus Clusius and his European

circle of correspondents», a càrrec de

Florike Egmond (Universitat de Leiden,

Països Baixos).

— IEC, 28 de març. Col.loquis

2007-2008 de la Societat Catalana d’His-

tòria de la Ciència i de la Tècnica. «The

concept of limit from Newton to Cauchy -

between geometry and algebra and the

role of signs», a càrrec de Gert Schubring

(Universitat de Bielefeld, Alemanya).

— Facultat de Filologia, Univer-

sitat de Barcelona, 24 i 25 d’abril. Col.lo-

qui «Els gèneres del teatre grec».
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— IEC, 25 d’abril. Col.loquis

2007-2008 de la Societat Catalana d’His-

tòria de la Ciència i de la Tècnica. «Es

mejor morir de pie que vivir de rodillas:

de Emilio Mira y López y la revolución

social», a càrrec d’Annette Mülberger

(CEHIC, Universitat Autònoma de Bar-

celona).

— IEC, 24 i 25 d’abril. Col.loqui

«Els gèneres del teatre grec».

— IEC, 16 de maig. Col.loqui

«L’estatut d’autonomia regional en dret

comparat».

— IEC, 30 de maig. Col.loquis

2007-2008 de la Societat Catalana d’His-

tòria de la Ciència i de la Tècnica. «De la

Il.lustració al Romanticisme: sabers i pràc-

tiques científiques a Catalunya i Va-

lència.» Amb la intervenció de Pasqual

Bernat, Agustí Camós i David Nofre

(CEHIC, Universitat Autònoma de Bar-

celona); Núria Pérez (Universitat Pompeu

Fabra); Carles Puig (Universitat Politècni-

ca de Catalunya); Cristina Sendra (Univer-

sitat de València), i Alfons Zarzoso (Museu

d’Història de la Medicina de Catalunya).

Debats

— IEC, 3, 10 i 31 d’octubre i 7 i 28 de

novembre. Cicle de debats «L’escala su-

pralocal: els reptes, les propostes, els ens

i els instruments de la gestió territorial».

«Els reptes de l’escala territorial a Cata-

lunya», a càrrec d’Oriol Nel.lo, secretari

de Política Territorial del DPTOP, i Juli

Esteban, director de Planejament Terri-

torial. La presentació fou a càrrec de Jo-

sep M. Llop, membre de la Junta Directi-

va de la SCOT i coordinador del cicle.

— IEC, 3, 10 i 31 d’octubre i 7 i

28 de novembre. Cicle de debats «L’es-

cala supralocal: els reptes, les propostes,

els ens i els instruments de la gestió terri-

torial». «Exemple d’organització de Fran-

ça: Le Pays d’Aix», a càrrec de Janine

Bellante (Comunitat del Pays d’Aix). Mo-

derador: Josep M. Llop, membre de la

Junta Directiva de la SCOT.

— IEC, 3, 10 i 31 d’octubre i 7 i

28 de novembre. Cicle de debats «L’es-

cala supralocal: els reptes, les propostes,

els ens i els instruments de la gestió terri-

torial». «Espais oberts i naturals: gestió

supralocal», a càrrec d’Ester Fanlo, biò-

loga de l’Ajuntament de Lleida. Modera-

dor: Xavier Mayor, membre de la Junta

Directiva de la SCOT.

— Reial Acadèmia de Medicina de

Catalunya, 3, 10 i 31 d’octubre i 7 i 28

de novembre. Cicle de debats «L’escala

supralocal: els reptes, les propostes, els ens

i els instruments de la gestió territorial».

«Mobilitat i transport: autoritats i consor-

cis», a càrrec de Miquel Àngel Dombriz

(DPTOP). Moderador: Andreu Ulied,

membre de la Junta Directiva de la SCOT.

— Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya, 3, 10 i 31 d’octubre i 7 i

28 de novembre. Cicle de debats «L’es-

cala supralocal: els reptes, les propostes,

els ens i els instruments de la gestió terri-

torial». «Les formes jurídiques de l’esca-
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la supralocal», a càrrec de Joan Perdigó,

professor especialista en dret administra-

tiu. Moderador: Jaume Magre, director de

la Fundació Pi i Sunyer.

— IEC, 16 d’abril. Vintè Debat

de Química: «Ensenyar química als

alumnes de l’ESO i del batxillerat: es-

tratègies per a millorar l’aprenentatge».

Taules rodones

— Museu d’Història de Catalunya, 6 de

novembre. «Els corrents historiogràfics a

la Catalunya del segle xx». Participants:

Jaume Sobrequés, Eva Serra, Pau Vicia-

no, Antoni Furió i Francesc Roca. Mode-

rador: Josep M. Muñoz.

— Museu d’Història de Catalunya,

28 de novembre. «La Solidaritat Catalana:

un balanç (1906-1909)». Participants:

Jordi Casassas, Alfred Pérez-Bastardas i

Santiago Izquierdo.

— IEC, 26 de febrer. «L’evolució

dels preus de la fruita: des de la collita fins

al consumidor». Ponents: Maria Rovira,

productora de fruita dolça a la Fortesa

(Anoia); Josep Faura, director del Mercat

de Fruita i Verdura de Mercabarna; Jau-

me Loncan, director de l’empresa Carme

Miranda; Engràcia Valls (Ecoconsum,

Coordinadora Catalana d’Organitzacions

de Consumidors de Productes Ecològics),

i Baldiri Ros, president de l’Institut Agrí-

cola Català de Sant Isidre.

— IEC, 14 de maig. «L’especta-

cle de la ciència», a càrrec de Salvador Ri-

bas, investigador de la Facultat de Física

i col.laborador del programa El hormi-

guero, i Javier Canteros, guionista i di-

rector de càsting de Redes.

— IEC, 19 de juny. «El paper de

la geografia en el Pla Territorial Metro-

polità». Amb Robert Casadevall, vicepre-

sident del Col.legi de Geògrafs; Rafael Gi-

ménez (Institut d’Estudis Territorials);

Pilar Riera, professora del Departament

de Geografia (Universitat Autònoma de

Barcelona), i Montserrat Mercadé, geò-

grafa. Moderadora: Carme Montaner.

Jornades

— IEC, 29 de setembre. Quarta Jornada

d’Ensenyament de les Matemàtiques:

«Per què hem d’estudiar matemàtiques?

Reflexions entorn del currículum, des

d’infantil fins a la universitat».

— Arxiu Històric del Pallars So-

birà, 6 i 7 d’octubre. Jornades «Gestió

dels boscos de ribera».

— CSIC, 18 d’octubre. Jornada

«La tradició dels estudis clàssics als Paï-

sos Catalans».

— Edifici Històric, Facultat de

Filologia, Universitat de Barcelona, 19 i

26 d’octubre i 9 de novembre. Jornades

15 Anys GELA: «Diversitat i educació».

— IEC, 19 d’octubre. Jornada

anual conjunta de les seccions de Senya-

lització Cel.lular i Metabolisme i de Bio-

logia Molecular del Càncer: «Diabetis de

tipus ii: fisiopatologia i etiopatogènia».

— Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeria Agrària, Universitat de Lleida,
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26 d’octubre. Jornada «La poda mecàni-

ca en fruiters». Coordinadors: Àurea Na-

varro i Miquel Pascual.

— Edifici Històric, Facultat de Fi-

lologia, Universitat de Barcelona, 19 i 26

d’octubre i 9 de novembre. Jornades 

15 Anys GELA: «Diversitat i convivència».

— CSIC, 26 d’octubre. Jornada

«Edició de textos anteriors a les Normes

de l’Institut d’Estudis Catalans».

— IEC, 5 de novembre. VII Jor-

nada de Virologia.

— IEC, 6 de novembre. V Jorna-

da de Fisiologia Vegetal.

— IEC, 8 i 9 de novembre. Jor-

nades sobre el Canvi Climàtic a l’Europa

Mediterrània «El litoral i les àrees de

muntanya».

— Residència d’Investigadors,

CSIC, 19 i 26 d’octubre i 9 de novembre.

Jornades 15 Anys GELA: «Recerca de

llengües amenaçades».

— Octubre Centre de Cultura

Contemporània, 10 de novembre. Mati-

nal de l’evolució humana «El llarg viat-

ge de l’espècie humana». Jornada d’ac-

tualització científica per a professorat de

secundària i batxillerat.

— IEC, 13 de novembre. Jornades

d’homenatge a Ramon Aramon i Serra en

el centenari de la seva naixença (1907-

2007). Primera jornada, «Aramon i l’Ins-

titut». Acte presidit per Salvador Giner,

president de l’IEC, i Josep Lluís Carod-

Rovira, vicepresident de la Generalitat de

Catalunya.

— Residència d’Investigadors,

CSIC, 16 i 17 de novembre. IV Jornada

sobre la Història de la Ciència i l’Ense-

nyament «Antoni Quintana Marí». En el

transcurs de la jornada es lliurà el VI Pre-

mi Antoni Quintana Marí i es pronuncià

la conferència «The role of historical ex-

periments in science teacher training:

experiences and perspectives», a càrrec de

Peter Heering (Universitat Carl von 

Ossietzky d’Oldenburg).

— IEC, 17 de novembre. Jorna-

da conjunta de la Societat Catalana de Fí-

sica i la Societat Catalana de Matemàti-

ques: «En els cent anys de l’IEC: un segle

de diàleg entre la física teòrica i la ma-

temàtica».

— IEC, 21 de novembre. IV Jor-

nada de Física i Química: «Noves propos-

tes per a la física i la química de secundà-

ria. Aportacions de l’àmbit universitari».

— IEC, 23 de novembre. Jorna-

da anual «Hipòxia, angiogènesi i càncer:

aspectes bàsics i clínics».

— IEC, 28 de novembre. Segona

jornada d’homenatge a Ramon Aramon i

Serra en el centenari de la seva naixença:

«Aramon i la filologia», amb la presència

de Max Cahner, exconseller de Cultura de

la Generalitat de Catalunya. Amb la in-

tervenció de Joan Martí i Castell, presi-

dent de la Secció Filològica; Albert Jané,

membre de la Secció Filològica; Antoni

M. Badia i Margarit, membre de la Secció

Filològica, i Germà Colón, membre de la

Secció Filològica.
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— IEC, 30 de novembre. Jorna-

da «Nanociència i nanotecnologia al

Campus de la UAB: el BNC-B».

— Facultat d’Enologia, 30 de no-

vembre i 1 de desembre. Jornada «Des-

cobrir la denominació d’origen Tarrago-

na en directe».

— IEC, 3, 4 i 5 de desembre. Pri-

meres Jornades Catalanes de Revistes

Científiques.

— Facultat de Ciències, Univer-

sitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra),

3 de desembre. Jornada CREAF-SCB-

ICHN: «Fragmentació del territori i bio-

diversitat».

— Institut Català d’Investigació

Química, Universitat Rovira i Virgili, 4 de

desembre. Jornada a Tarragona: «Reco-

neixement molecular: de la biologia als

nous materials».

— IEC, 11 de desembre. Tercera

jornada d’homenatge a Ramon Aramon i

Serra en el centenari de la seva naixença:

«Aramon i la seva actuació cívica», co-

presidida per Ernest Benach, president

del Parlament de Catalunya. Amb Núria

Aramon; Joaquim Molas, membre de la

Secció Històrico-Arqueològica; Anscari

Manuel Mundó, membre de la Secció

Històrico-Arqueològica, i Madeline Cavi-

ness, presidenta honorària de la Unió

Acadèmica Internacional.

— Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya, 19 de desembre. II Jor-

nada de Biofísica. Coordinador: Esteve

Padrós.

— Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya, 23 i 24 de gener. Segones

Jornades Científiques sobre Cultures Me-

dievals.

— IEC, 26 de gener. Jornada

amb motiu de la presentació de la publi-

cació Eines per a treballs de memòria

oral, editada per la Direcció General de

la Memòria Democràtica del Departa-

ment d’Interior, Relacions Institucionals

i Participació de la Generalitat de Cata-

lunya i l’Oficina de Patrimoni Cultural de

la Diputació de Barcelona.

— IEC, 6 de febrer. Jornada

d’homenatge a D. I. Mendeléiev en el cen-

tenari de la seva mort. Amb la participa-

ció d’Eric R. Scerri, professor lector del

Departament de Química i Bioquímica

(Universitat de Califòrnia a Los Angeles

[UCLA], EUA); Àngel Messeguer, presi-

dent de la Societat Catalana de Quími-

ca, i Rudi van Eldik, professor de quí-

mica inorgànica i analítica (Universitat

d’Erlangen-Nuremberg, Alemanya).

— IEC, 8 de febrer. III Jornada

de Recerca del Departament de Física i

Enginyeria Nuclear.

— IEC, 22 de febrer. VIII Jorna-

da de Protecció Vegetal. Durant la jor-

nada es féu el lliurament del Premi Clau-

di Barberà.

— Universitat de Lleida, 12 de

març. IV Jornada sobre Literatura i En-

senyament: «Com ensenyar literatura».

— IEC, 26 de març. Secció de

Viticultura i Enologia de la Institució Ca-
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talana d’Estudis Agraris. Jornada «Intro-

ducció als vins de la varietat Trepat».

— Facultat de Biologia, Univer-

sitat de Barcelona, 27 i 28 de març. II Jor-

nades de Biologia Humana.

— IEC, 11 d’abril. Jornada «Les

revistes científiques». Conferència «Nor-

mes ISO sobre les revistes científiques», a

càrrec d’Amadeu Pons (Facultat de Bi-

blioteconomia i Documentació, Universi-

tat de Barcelona).

— IEC, 12 d’abril. Secció d’En-

senyament de la Societat Catalana de

Biologia. I Matinal de Bioquímica del

Benestar. Coordinació: Josep Clotet (Àrea

de Biologia Molecular i Cel.lular, Univer-

sitat Internacional de Catalunya).

— Consell Insular d’Eivissa, 

16 i 17 de maig. Jornades de la Secció Filo-

lògica a Eivissa i Formentera. Sessió

acadèmica, l’obertura de la qual fou a

càrrec de les autoritats d’Eivissa i del pre-

sident de la Secció Filològica. Amb Felip

Cirer, Marià Torres, Bernat Joan, Joan

Miralles, Enric Ribes, Joan Veny, Cosme

Aguiló i Antoni Mestre.

— Can Botino (Eivissa), 16 i 17

de maig. Jornades de la Secció Filològica

a Eivissa i Formentera. Conferència en el

marc de les celebracions de l’Any Jaume I:

«Jaume I i el nostre lloc en el món», a càr-

rec d’Isidor Marí, vicepresident de la Sec-

ció Filològica.

— IEC, 16 de maig. IV Jornada

Científica «Miquel Carreras i la filosofia

catalana d’entreguerres (1918-1939)».

— Consell Insular de Formente-

ra, 16 i 17 de maig. Jornades de la Secció

Filològica a Eivissa i Formentera. Ponèn-

cia «Ecotoponímia de Formentera. Se-

qüències d’una investigació en curs», a

càrrec de Raquel Guasch i Vicent Ferrer.

— IEC, 23 de maig. XXIII Reu-

nió Anual de la Societat Catalana de Re-

cerca i Teràpia del Comportament. Jor-

nada adreçada a professionals de la salut

mental (psicòlegs, psiquiatres, etc.) i in-

vestigadors interessats a conèixer aspec-

tes teòrics i pràctics innovadors en el

camp de les ciències de la conducta.

— IEC, 29 de maig. VI Jornada

de l’ACATERM: «Terminologia de la gas-

tronomia i l’enologia». Comitè organitza-

dor: Francesc Galera, Marta Juncadella i

Lourdes Pascual.

— Sortida de Barcelona, 31 de

maig. Jornada «Descobrir la denominació

d’origen Costers del Segre en directe. Rai-

mat i Ribera de Sió».

— IEC, 9 de juny. Segona jorna-

da d’homenatge a D. I. Mendeléiev per a

commemorar el centenari de la seva mort:

«Art Gallery of Chemistry».

— Facultat de Química, Univer-

sitat de Barcelona, 10 de juny. Segona

jornada d’homenatge a D. I. Mendeléiev

per a commemorar el centenari de la seva

mort «The Chemistry of Silicon(II), Ger-

manium(II) and Aluminum(I)».

— IEC, 12 de juny. Jornada de

debat «Periodisme social i llenguatge in-

tegrador».
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— IEC, 19 i 20 de juny. XVI Jor-

nades de Biologia Molecular.

— IEC, 7 de juliol. VIII Jornada

de Biologia Evolutiva.

— Antic Hospital de Santa Mag-

dalena, 9 i 10 de juliol. Jornada «La va-

rietat Trepat».

— IEC, 10 de juliol. Primera jor-

nada científica del Seminari de Filosofia

Llatinoamericana Contemporània: «El

positivisme en la filosofia llatinoamerica-

na contemporània».

— Facultat de Filosofia, Geogra-

fia i Història, 10 de juliol. Primera jorna-

da científica del Seminari de Filosofia

Llatinoamericana Contemporània: «El

positivisme en la filosofia llatinoamerica-

na contemporània».

— Universitat Catalana d’Estiu,

23 d’agost. XXIII Jornada d’Agricultura

a Prada: «La crisi alimentària: causes i

conseqüències».

Altres

— IEC, 9, 10, 11 i 12 de setembre. Sim-

posi Internacional d’Acústica Musical

(ISMA 2007).

— Facultat de Geografia i His-

tòria, Universitat de Barcelona, 13, 14 i

15 de setembre. IX Congrés Espanyol de

Sociologia: «Poder, cultura i civilit-

zacions».

— IEC i Residència d’Investiga-

dors (CSIC), 22 de setembre. Simposi in-

ternacional «Reptes de la historiografia

de la ciència al segle xxi».

— IEC, 1, 2 i 3 d’octubre. Barce-

lona BioMed Conference Stem Cells and

Cancer, amb la participació de Joan

Massagué (Centre del Càncer Memorial

Sloan-Kettering, Nova York, Estats Units

d’Amèrica).

— IEC, 22 d’octubre. Sessió de

recepció de la membre numerària de la

Secció de Ciències i Tecnologia Alícia Ca-

sals i Gelpí. El discurs de recepció versà

sobre «L’impacte de la tecnologia en el

tractament quirúrgic».

— IEC, 24, 25 i 26 d’octubre.

Simposi Internacional sobre el Català al

Segle XX: Balanç de la Situació i Pers-

pectives.

— Facultat de Biologia, Uni-

versitat de Barcelona, 18 i 25 d’octubre

i 1, 8 i 15 de novembre. IV Cicle de Ci-

nema i Ciència.

— Campus Torre dels Frares,

Universitat de Vic, 14 de novembre. Ses-

sió científica «Química i medi ambient.

Estratègies per a minimitzar l’impacte de

l’activitat antropogènica sobre el medi».

Coordinació: Consol Blanch (Escola Po-

litècnica Superior, Universitat de Vic).

— Facultat de Veterinària, Uni-

versitat Autònoma de Barcelona (Bella-

terra), 20, 21, 22 i 23 de novembre. Si-

sena sessió de treball «Mètodes ràpids i

automatització en microbiologia alimen-

tària». Coordinadors: Marta Capellas i Jo-

sep Yuste.

— Reial Acadèmia de Medicina

de Catalunya, 26 de novembre. Sessió de
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recepció de la membre numerària de la

Secció de Filosofia i Ciències Socials Àn-

gels Pascual de Sans. El discurs de re-

cepció versà sobre «La mobilitat espacial

i l’assentament de la població. Un exem-

ple d’interacció entre pressió social i in-

terès científic».

— Can Biosca, serra de Castell-

tallat (Bages), 27, 28 i 29 de novembre.

II Gimcana Forestal. Aquesta activitat

està adreçada a alumnes de batxillerat

científic.

— Sala Mediterrània, Caixa Ca-

talunya, 28 de novembre. Lliurament de

l’XI Premi Catalunya d’Economia a Isa-

bel Busom, Inés Macho Satdler, Walter

García-Fontes, Rosella Nicolini, Lionel

Artige i Xavier Martínez Giralt, que pre-

sentaren el tema de l’obra guardonada,

La capacitat innovadora de Catalunya:

fets i reptes.

— IEC, 29 de novembre. Sessió

de recepció del membre numerari de la

Secció Històrico-Arqueològica Antoni Si-

mon i Tarrés. El discurs de recepció versà

sobre «Ecos catalans i hispànics de la cai-

guda de Barcelona el 1652».

— Institut de Ciències de la Ter-

ra Jaume Almera, CSIC, 30 de novembre.

VII Memorial Enric Casassas: «La in-

fluència del canvi climàtic en el cicle de

l’aigua».

— CSIC, 12 de desembre. Sessió

de recepció del membre numerari de la

Secció Històrico-Arqueològica Gaspar

Feliu i Montfort. El discurs de recepció

versà sobre «La presa de Barcelona per

Almansor: història i mitificació».

— Museu de la Música, 18 de de-

sembre. Sessió científica «Cofradías y mú-

sica en el entorno urbano del siglo xvii: el

caso de Madrid. Estudio de la labor de pa-

tronazgo llevada a cabo por las cofradías

en las festividades religiosas celebradas en

Madrid a lo largo del siglo xvii», a càrrec

de Luis Robledo, catedràtic d’Història de

la Música al Conservatori Superior de Ma-

drid i investigador.

— IEC, els dilluns des del 21 de

gener a l’11 de febrer de 2008. Curs

«Aplicació del disseny d’experiments a la

indústria i a les ciències experimentals».

— Facultat de Ciències de la Co-

municació, Universitat Autònoma de Bar-

celona, 29 de gener. Taller doctoral

«Claus per entendre les transformacions

en els sistemes mediàtics occidentals», a

càrrec de Daniel Hallin, catedràtic i di-

rector del Departament de Comunicació

de la Universitat de San Diego (Califòr-

nia, EUA).

— IEC, 6, 7 i 8 de febrer. I Sim-

posi d’Aqüicultura de Catalunya: «Investi-

gació, desenvolupament i transferència en

aqüicultura des de Catalunya a Europa».

— Universitat de Barcelona, Parc

Científic de Barcelona, 9 de febrer. II Ma-

tinal de Noves Tecnologies en Microscò-

pia Electrònica, a càrrec d’Elisenda Coll

i Carmen López. Coordinadora: Neus

Cols (Departament de Genètica, Facultat

de Biologia, Universitat de Barcelona).
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— Sala A, 21 de febrer. Curs d’ac-

tualització científica «Vells papirs, textos

nous. Papirs literaris grecollatins: aporta-

cions recents». Primera sessió: «L’apporto

dei papiri allo studio della filosofia antica:

vecchie e nuove acquisizioni», a càrrec de

Tiziano Dorandi.

— Facultat de Ciències de la Sa-

lut, Universitat Internacional de Catalu-

nya, 23 de febrer. V Matinal Pràctica de

Biologia Molecular, a càrrec d’Adriana

Sierra (Àrea de Biologia Molecular i

Cel.lular, Universitat Internacional de Ca-

talunya). Coordinadora: Núria Casals

(Àrea de Biologia Molecular i Cel.lular,

Universitat Internacional de Catalunya).

— IEC, 3 de març. Conversa pe-

dagògica: «L’alumnat immigrant de pro-

cedència molt diversa. Models escolars i

recerques», a càrrec de Judith Bernhard

(Facultat d’Educació de la Primera Infàn-

cia, Universitat de Ryerson, Canadà).

— Sala A, 6 de març. Curs d’ac-

tualització científica «Vells papirs, textos

nous. Papirs literaris grecollatins: apor-

tacions recents». Segona sessió: «El nou

papir de Safo», a càrrec de Carles Garriga.

— Facultat de Geologia, Univer-

sitat de Barcelona, 6 i 7 de març. I Sim-

posi Polar.

— Hotel Peñíscola Plaza Suites

(Peníscola), 7 i 8 de març. Reunió con-

junta de les xarxes valenciana i catalana

de genòmica i proteòmica.

— IEC, 11 de març. Sessió en

memòria d’Oriol de Bolòs i Capdevila

(1924-2007), qui fou membre de la Sec-

ció de Ciències Biològiques. Acte presidit

per Salvador Giner, president de l’Institut

d’Estudis Catalans, i Rafael Foguet, pre-

sident de la Reial Acadèmia de Ciències i

Arts de Barcelona. Hi intervingueren

Mercè Durfort, Josep M. Montserrat, Jo-

sep Vigo, Ramon M. Masalles, Xavier Lli-

mona i Jaume Terradas.

— 14-23 de març de 2008. Set-

mana santa 2008. Viatge al sud del Mar-

roc (a l’altra banda del Gran Atlas).

— Vestíbul del Museu Nacional

d’Art de Catalunya, 15 de març. Sessió de

treball - visita. Exposició «El romànic i la

Mediterrània. Catalunya, Toulouse i Pisa

(1120-1180)», a càrrec de Manuel Casti-

ñeiras i Jordi Camps, comissaris de l’ex-

posició.

— IEC, 6, 13 i 17 de març i 3, 10

i 17 d’abril. XXIV Monografies de Pai-

satgisme i Jardineria. Tema monogràfic iii:

«Prevenció i lluita contra les plagues de

les palmeres».

— Sala A, 27 de març. Curs d’ac-

tualització científica «Vells papirs, textos

nous. Papirs literaris grecollatins: apor-

tacions recents». Tercera sessió: «El nou

Simònides», a càrrec d’Àngel Martín.

— IEC, 31 de març i 7, 14, 21 i 28

d’abril. XXIV Monografies de Paisatgisme

i Jardineria. Tema monogràfic i: «Arbres

ornamentals. Descripció d’espècies, exigèn-

cies i criteris d’aplicació en jardineria».

— IEC, 31 de març i 1, 2, 3 i 4

d’abril. Any Jaume I. Congrés en com-
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memoració del vuitè centenari del naixe-

ment de Jaume I: «El poder reial. Les ins-

titucions. La política internacional».

— IEC, 1, 8, 15, 22 i 29 d’abril.

XXIV Monografies de Paisatgisme i Jar-

dineria. Tema monogràfic ii: «Introduc-

ció al projecte paisatgístic a través de la

seva expressió gràfica».

— IEC, 1, 2, 3 i 4 d’abril. Reunió

Internacional de la Secció d’Aqüicultura.

— Museu d’Història de Catalu-

nya, 31 de març i 1, 2, 3 i 4 d’abril. Any

Jaume I. Congrés en commemoració del

vuitè centenari del naixement de Jaume I:

«El poder reial. Les institucions. La polí-

tica internacional».

— IEC, 3, 10, 17 i 24 d’abril.

Curs «L’etimologia. Part de la lingüística

o ciència autònoma?», a càrrec de Jordi

Bruguera.

— Sala F, 3 d’abril. Curs d’ac-

tualització científica «Vells papirs, textos

nous. Papirs literaris grecollatins: aporta-

cions recents». Quarta sessió: «L’Empè-

docles d’Estrasburg», a càrrec de Fran-

cesc Casadesús.

— Diversos llocs de Catalunya i

del País Valencià, 3 d’abril. XIII Proves

Cangur a Catalunya i al País Valencià.

— Cosmocaixa, 3, 4 i 5 d’abril.

IX Exporecerca Jove.

— Cinemes Astoria, 10 d’abril.

Cicle de cinema en valencià. Els quatre

fantàstics i en Silver Surfer, de Tim Story.

— Sala A, 10 d’abril. Curs d’ac-

tualització científica «Vells papirs, textos

nous. Papirs literaris grecollatins: apor-

tacions recents». Cinquena sessió: «El

nuevo Posidipo del papiro de Milán», a

càrrec d’Esteban Calderón.

— IEC, 14, 15, 16, 17 i 18 d’a-

bril. Secció de Biologia i Indústria de la So-

cietat Catalana de Biologia. Curs Gestió de

projectes de recerca i desenvolupament.

— Sala A, 17 d’abril. Curs d’ac-

tualització científica «Vells papirs, textos

nous. Papirs literaris grecollatins: apor-

tacions recents». Sisena sessió: «Lectura

de Posidip, el poeta retrobat», a càrrec de

Jaume Almirall.

— 19 d’abril. Sessió de treball -

visita: monestir de Sant Benet de Bages

(Sant Fruitós de Bages), a càrrec de Jo-

sep M. Esquius, arquitecte restaurador

del monestir, acompanyat de Joan-Ferran

Cabestany, membre de l’IEC.

— Institut Català de Paleontolo-

gia, 19 i 20 d’abril. Cursos naturalistes de

2008. «Els grans simis fòssils de Catalu-

nya», a càrrec de Sergio Almécija i Isaac

Casanovas (Institut Català de Paleon-

tologia).

— IEC, 21, 22, 24 i 28 d’abril.

Secció de Biologia i Indústria de la Socie-

tat Catalana de Biologia. Curs Patents

d’invencions relacionades amb la biologia.

— Cinemes Astoria, 24 d’abril.

Cicle de cinema en valencià. Les cròni-

ques de Spiderwick, de Mark Waters.

— IEC, 24 d’abril. Acte de lliu-

rament dels Premis Sant Jordi 2008 de

l’Institut d’Estudis Catalans.
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— Vinaròs (Baix Maestrat), 

27 d’abril. Participació en la Fira del

Llibre de Vinaròs.

— IEC, 5 de maig. Inauguració

de l’exposició commemorativa del cente-

nari de la naixença de Ramon Aramon i

Serra, «La tenacitat indefallent».

— IEC, 5, 6, 7 i 8 de maig. Reu-

nió anual de coordinació d’observatoris sis-

mològics euromediterranis 2008 ORFEUS

Observatory Coordination Meeting.

— IEC, 6 de maig. Inauguració

de l’obra Evocació dels Països Catalans

en el Centenari de l’IEC, donada per

l’escultor Salvador Alibau a l’Institut

d’Estudis Catalans. En l’acte intervin-

gueren Salvador Giner, president de

l’IEC; Àlex Mitrani, crític d’art i cura-

dor de l’obra, i Salvador Alibau, autor

de l’obra.

— IEC, 7, 8, 9 i 10 de maig. 

I Congrés Internacional de Neologia en les

Llengües Romàniques.

— Sala A, 8 de maig. Curs d’ac-

tualització científica «Vells papirs, textos

nous. Papirs literaris grecollatins: apor-

tacions recents». Setena sessió: «L’ap-

porto dei papiri alla storia della filologia

in età ellenistico-romana», a càrrec de

Franco Montanari.

— IEC, 14 de maig. Grup de tre-

ball de la Societat Catalana de Fotògrafs

de la Natura. Cicle de projeccions de fo-

tografia naturalista. «Mirades: el que te-

nim i no podem perdre», a càrrec de

Francesc Muntada.

— IEC, 15 de maig. Celebració

del vintè aniversari del Centre de Re-

cerca Ecològica i Aplicacions Forestals

(CREAF). L’acte fou presidit per Fran-

cesc Baltasar, conseller de Medi Ambient

i Habitatge de la Generalitat de Ca-

talunya.

— Sala A, 15 de maig. Curs d’ac-

tualització científica «Vells papirs, textos

nous. Papirs literaris grecollatins: apor-

tacions recents». Vuitena sessió: «Proble-

mas prácticos de la literatura latina en

papiro», a càrrec d’Alberto Nodar i Sofía

Torallas.

— 17 de maig. Sessió de treball -

visita: església de Sant Víctor de Dòrria

(Toses, Ripollès), a càrrec de M. Teresa

Matas, directora del Centre d’Art Romà-

nic (ARCAT); Pere Rovira (Centre de

Restauració de Béns Mobles de Catalu-

nya), i Miquel Sitjar, historiador i delegat

del Servei Territorial de la Generalitat de

Catalunya a Girona.

— Port Nàutic de Roses, 17 i 18

de maig. Cursos naturalistes de 2008. «Ce-

tacis del cap de Creus: introducció a l’es-

tudi del comportament i fotoidentificació»,

a càrrec d’Albert López, psicòleg i entre-

nador de dofins (projecte NINAM), i Gem-

ma González, biòloga (projecte NINAM).

— IEC, 19 de maig. Simbiopoe-

si. Amb David Jou, físic i poeta; Josep

Perelló, físic i escriptor; Assumpció For-

cada, biòloga i poeta, i Anna Aguilar-

Amat, lingüista computacional i poeta.

Improvisacions de dansa contemporània
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d’Ana Sancho. Idea i direcció de Joan

Duran. Coordinació: Joan Duran i Cris-

tina Junyent.

— Sala F, 22 de maig. Curs d’ac-

tualització científica «Vells papirs, textos

nous. Papirs literaris grecollatins: apor-

tacions recents». Novena sessió: «Ercola-

no: papiri latini in una biblioteca greca»,

a càrrec de Paolo Radiciotti.

— Casa del Parc Natural de Boí,

24 i 25 de maig. Cursos naturalistes de

2008. «Biologia i conservació del tren-

calòs (Gypaetus barbatus)», a càrrec

d’Antoni Margalida (Grup d’Estudi i Pro-

tecció del Trencalòs).

— IEC, 27, 28 i 29 de maig i 3 i 4

de juny. Secció de Biologia i Indústria de

la Societat Catalana de Biologia. Curs

pràctic d’anàlisi i interpretació estadística

de les dades experimentals a la indústria.

— Auditori, Edifici Vèrtex, Uni-

versitat Politècnica de Catalunya, 28 de

maig. Acte de lliurament de premis de les

proves Cangur 2008. L’acte comptà amb

la presència d’Ernest Maragall, conseller

d’Educació; Joan Manuel Tresserras, con-

seller de Cultura i Mitjans de Comunica-

ció; Antoni Giró, rector de la Universitat

Politècnica de Catalunya, i Salvador Gi-

ner, president de l’Institut d’Estudis

Catalans.

— Sala A, 29 de maig. Curs d’ac-

tualització científica «Vells papirs, textos

nous. Papirs literaris grecollatins: apor-

tacions recents». Desena sessió: «El nou

Arquíloc», a càrrec de Carles Miralles.

— IEC, 29, 30 i 31 de maig. 

II Congrés Català de Geografia: «El mapa

com a llenguatge geogràfic».

— 7 de juny. Sessió de treball -

visita: canònica de Sant Pere d’Àger

(Àger, Noguera), a càrrec de Francesc

Fité (Universitat de Lleida).

— Edifici de Ciències, Universi-

tat Autònoma de Barcelona (Bellaterra),

12 de juny. Centre de Recerca Matemàti-

ca Open Day 2008.

— Hospital de Sant Pau, 15-19

de juny. 13th International Conference on

Retinal Proteins.

— IEC, 16 de juny. Sessió de re-

cepció del membre numerari de la Secció

de Filosofia i Ciències Socials Josep M. Bri-

call i Masip. El discurs de recepció versà

sobre «Nota sobre la circulació financera».

Li respongué Antoni Serra i Ramoneda,

membre emèrit de la Secció de Filosofia i

Ciències Socials. Acte presidit per Antoni

Castells, conseller d’Economia i Finances.

— IEC, 17 de juny. Lliurament

del IX Premi Ferran Armengol i Tubau.

Patrocinat per la Fundació Armengol i

Mir, la Mútua de Propietaris, el Consell

de Col.legis de Mediadors d’Asseguran-

ces de Catalunya i el Col.legi d’Actuaris

de Catalunya, s’atorga a l’estudi Méto-

dos econométricos para la valoración

cualitativa y cuantitativa del daño corpo-

ral en el seguro del automóvil, de Miguel

Ángel Santolino Prieto (Grup de Recerca

Risc en Finances i Assegurances - IREA,

Universitat de Barcelona).
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— IEC, 18 de juny. Acte de

commemoració del centenari del nai-

xement de Joan Baptista Xuriguera,

amb la inauguració de l’exposició «Joan

Baptista Xuriguera: un intel.lectual a

descobrir».

— IEC, 19 de juny. Grup de tre-

ball de la Societat Catalana de Fotògrafs

de la Natura. Cicle de projeccions de fo-

tografia naturalista. «Què hi ha darrere

les fotografies d’animals salvatges? Aven-

tures i desventures d’un fotògraf de na-

tura», a càrrec de Jordi Bas.

— Centre d’Estudis del Mar, Be-

gur, 28 i 29 de juny. Cursos naturalistes

de 2008. «Introducció als nudibranquis i

opistobranquis mediterranis», a càrrec de

Josep Maria Dacosta i Miquel Pontes

(Grup d’Estudis de Mare Nostrum); En-

ric Madrenas, fotògraf submarí, i Guillem

Mas (Nereo).

— IEC, 1 de juliol. Presentació

del llibre Els sistemes socioecològics de la

conca de la Tordera, editat per la Insti-

tució Catalana d’Història Natural i ela-

borat per diferents investigadors i inves-

tigadores, la major part dels quals formen

part del projecte de l’Observatori de la

Tordera. Acte presidit per Salvador Gi-

ner, president de l’Institut d’Estudis Ca-

talans; Manel Hernández, director de

l’Agència Catalana de l’Aigua; Jordi Bar-

trolí, degà de la Facultat de Ciències de

la Universitat Autònoma de Barcelona, i

Martí Boada, director de l’Observatori de

la Tordera.

— Caseta número 7, esplanada

d’Espanya (Alacant), 4-13 de juliol. Fira

del Llibre d’Alacant.

— IEC, 7-16 de juliol. Curs d’ac-

tualització científica «La ciutat en el món

antic». Conferències «Calendari i ciutat»,

a càrrec de Montserrat Reig, i «Mite i ar-

ticulació de l’espai polític a l’antic Laci»,

a càrrec de Diana Gorostidi.

— IEC, 7-16 de juliol. Curs d’ac-

tualització científica «La ciutat en el món

antic». Conferències «La guerra, la ciutat

i les dones», a càrrec de Maria Dolors Mo-

las, i «Llegir el territori de la ciutat», a

càrrec d’Isabel Rodà.

— IEC, 7-16 de juliol. Curs d’ac-

tualització científica «La ciutat en el món

antic». Conferències «Llocs de salut i llocs

de saviesa a la ciutat», a càrrec de Luigi

Caliò, i «Els no ciutadans: estrangers i es-

claus», a càrrec de Bibiana Morante.

— IEC, 7-16 de juliol. Curs d’ac-

tualització científica «La ciutat en el món

antic». Conferències «Hel.lenisme i ciu-

tat», a càrrec de Francesca Mestre, i «Tots

els camins duen a Roma», a càrrec de Pi-

lar Gómez.

— Escola de Natura del Corredor

Ca l’Arenes, Dosrius, 12 i 13 de juliol. Cur-

sos naturalistes de 2008, TIC a l’abast.

«La descoberta de la natura amb el suport

de les noves tecnologies de la informació»,

a càrrec d’Alfons Raspall (amb la col.la-

boració de Joan Manel Riera, ENC).

— IEC, 7-16 de juliol. Curs d’ac-

tualització científica «La ciutat en el món
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antic». Conferències «La dona i la casa:

dins i fora», a càrrec de Maite Calvo, i «El

camp, somni utòpic de la ciutat», a càrrec

de Josep Maria Escolà.

— IEC, 7-16 de juliol. Curs d’ac-

tualització científica «La ciutat en el món

antic». Conferències «Ciutat i utopia en

el Renaixement», a càrrec de Rosa Rius, i

«Metges i medicina a Roma», a càrrec de

Josep Lluís Vidal.

— IEC, 7-16 de juliol. Curs d’ac-

tualització científica «La ciutat en el món

antic». «Roma i la nova Roma», a càrrec

d’Ernest Marcos.

A
SS

E
SS

O
R

A
M

E
N

T
 I

 P
R

O
M

O
C

IÓ
 D

E
 L

A
 R

E
C

E
R

C
A

389

 Memòria 2007-2008 - 4  3/7/09  06:43  Página 389


