
VIII. Societats filials

Les societats filials tenen per objectiu el

conreu d’una o de diverses especialitats

científiques o culturals. Són part inte-

grant de l’estructura acadèmica i orga-

nitzativa de l’IEC com a entitats autòno-

mes i estan adscrites a una de les cinc

seccions.

Les societats filials es regeixen per

una reglamentació pròpia. Els presidents

de les societats filials, durant l’exercici re-

glamentari de llur càrrec, assisteixen a les
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reunions de la Secció corresponent i als

plens de l’Institut.

El president de l’IEC, els presi-

dents de les societats filials i els delegats

que hi té l’Institut constitueixen la Comis-

sió de les Societats Filials, la qual s’ha de

reunir, com a mínim, una vegada a l’any

per tal de tractar els afers d’interès comú.

A continuació hi ha la relació

d’activitats de les societats, ordenades

aquestes segons l’any de creació.
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Institució Catalana d’Història Natural

Any de fundació: 1899*

Consell Directiu

Fins al 30 de juny de 2008

President: Josep Peñuelas i Reixach

Vicepresident: Joan Pino i Vilalta

Secretari: Andreu Salvat i Saladrigas

Tresorer: Marc Martín i Pérez

Vocals: Xavier Escuté i Gasulla

Joan Font i García

Moisès Guardiola i Bufí

Marc Martín i Pérez

Xavier Sabaté i Rotés

Sergi Saladié i Gil

Delfí Sanuy i Castells 

Florenci Vallès i Sala 

Joan Vallès i Xirau

A partir del 30 de juny de 2008

President: Josep M. Ninot i Sugrañes

Vicepresident: Joan Pino i Vilalta

Secretari: Xavier Escuté i Gasulla

Tresorer: Marc Martín i Pérez

Vocals: Roser Campeny i Valls

Moisès Guardiola i Bufí

Pere Luque Pino

Núria Morral Nadal

Oriol Oms i Llobet

Xavier Sabaté i Rotés

Delfí Sanuy i Castells

Florenci Vallès i Sala

Representant de la delegació del Bages: Florenci Vallès i Sala
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Representant de la delegació 

del País Valencià: Màrius Martínez i Martí

Representant de la delegació d’Osona: Carme Casas i Arcarons

Representant de la delegació de la Franja 

de Ponent: Guillem Chacón i Cabas

Representant de la delegació de la Garrotxa: Xavier Oliver i Martínez-Fornés

Delegat de l’IEC: Josep Vigo i Bonada

Societats adherides: Centre d’Estudis de la Natura 

del Barcelonès Nord

Centre d’Història Natural de la Conca

de Barberà

Grup Mineralògic Català

Societat Catalana de Lepidopterologia

Societat Catalana de Micologia

Estació Biològica de l’Aiguabarreig

Associació Ibèrica de Mirmecologia

Associació Catalana de Malacologia

Objectiu Natura, Associació de Fotògrafs

de Natura de Catalunya

Nombre de socis: 989

* Aquesta Institució és filial de l’IEC des de 1915.
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Activitats

— Festival Internacional de Films sobre

Insectes. Organitzat per l’Oficina pels In-

sectes i el seu Medi Ambient del Llen-

guadoc-Rosselló. Prada de Conflent, 4-7

d’octubre de 2007.

— Curs sobre la conca del Llo-

bregat: «Els climes i els paisatges de la

conca del Llobregat», a càrrec de Floren-

ci Vallès i Jordi Badia. Manresa, 18 d’oc-

tubre de 2007.
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— Curs sobre la conca del Llobre-

gat: «Plantes silvestres comestibles de Ca-

talunya», a càrrec de Florenci Vallès i Jor-

di Badia. Manresa, 19 d’octubre de 2007.

— Sessió inaugural del curs

2007-2008, amb la conferència «Consi-

lience: the unity of knowledge», a càrrec

d’Edward O. Wilson. IEC, 15 de novem-

bre de 2007.

— Sessió conjunta CREAF-SCB-

ICHN. Jornada «Fragmentació del terri-

tori i biodiversitat». UAB, 3 de desembre

de 2007.

— Conferència «Com es troben

les nostres formigues?», a càrrec de Ro-

ger Vila, de la delegació d’Osona de la

ICHN. Universitat de Vic, 12 de desem-

bre de 2007.

— Conferència «La diversitat

que no es veu: praderies de posidònia», a

càrrec de Jordi Sànchez. El Prat de Llo-

bregat, 24 de gener de 2008.

— Conferència «Entre l’aigua i

la terra: reptes per a la conservació dels

amfibis als Països Catalans», a càrrec de

Gustavo A. Llorente. IEC, 14 de febrer

de 2008.

— Conferència «Llacs i llacunes

de Mongòlia: en cerca de la memòria dels

nostres paradisos lacustres esteparis ibè-

rics perduts», a càrrec de Miquel Alon-

so. Universitat de Barcelona, 6 de març

de 2008.

— Conferència «Les invasions

biològiques en el medi marí. Exemples

d’impactes i amenaces a la Mediterrània

occidental», a càrrec d’Enric Balleste-

ros. Universitat de Girona, 12 de març

de 2008.

— Conferència «Turisme ecolò-

gic i protecció de la fauna. El cas dels go-

ril.les», a càrrec de Domingo Rodríguez

Teijeiro. Universitat de Lleida, 3 d’abril

de 2008.

— III Jornades Odonatològiques

del grup Oxygastra, a càrrec de Paul Mü-

ller i David Vilasís. Museu Comarcal del

Montsià, Amposta, 19 i 20 d’abril de 2008.

— Curs «Els grans simis fòssils

de Catalunya», a càrrec de Sergio Almé-

cija i Isaac Casanovas. Institut Català de

Paleontologia, Sabadell, 19 i 20 d’abril

de 2008.

— Conferència «Mirades: el que te-

nim i no podem perdre», a càrrec de Fran-

cesc Muntada. IEC, 14 de maig de 2008.

— Conferència «Biodiversitat i

canvi global: el cas de les papallones», 

a càrrec de Constantí Stefanescu. UAB,

20 de maig de 2008.

— Curs «Biologia i conservació

del trencalòs (Gypaetus barbatus)», a

càrrec d’Antoni Margalida. Parc Natural

de Boí, 24 i 25 de maig de 2008.

— Trobada científica per a valo-

rar l’interès natural dels prats, els conreus,

les brolles i les màquies de Collserola i de-

batre les mesures de conservació i gestió

necessàries per a preservar aquests valors

naturals. IEC, 27 de maig de 2008.

— I Jornades Catalanes de Con-

servació de la Flora, organitzades pel De-
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partament de Medi Ambient i Habitatge,

la Fundació Carl Faust i la Universitat de

Barcelona. Blanes, 2 i 3 de juny de 2008.

— Conferència «Què hi ha darre-

re les fotografies d’animals salvatges?

Aventures i desventures d’un fotògraf 

de natura», a càrrec de Jordi Bas. IEC,

19 de juny de 2008.

— Curs «Introducció als nudi-

branquis i opistobranquis mediterranis»,

a càrrec de Josep Maria Dacosta i Miquel

Pontes (Grup d’Estudis de Mare Nos-

trum); Enric Madrenas, fotògraf submarí,

i Guillem Mas (Nereo). Centre d’Estudis

del Mar, Begur, 28 i 29 de juny de 2008.

— Cinquena edició de la Univer-

sitat Catalana d’Estiu de Ciències de la

Natura. Constà de vint-i-tres conferències

impartides per professors nacionals i es-

trangers, pràctiques de camp i sortides

guiades diàries. Seròs, 6-13 de juliol 

de 2008.

Sortides naturalistes

— Sortida de bolets a càrrec de Car-

me Casas i Jordi Baucells. 21 d’octubre

de 2007.

— Jornada d’anellament d’ocells

a l’Avenc i lliurament de premis de la Ma-

rató Ornitològica Hivernal d’Osona a Ta-

vertet. 16 de març de 2008.

— El vedat de Fraga i les llacunes

salades de Bujaraloz, guiada per Florenci

Vallès i Jordi Badia. 29 de març de 2008.

— Els ocells del Ter. Sortida or-

nitològica organitzada pel Museu Indus-

trial del Ter (MIT), a càrrec de membres

de la delegació d’Osona - GNO. 12 d’a-

bril de 2008.

— Els amfibis de les basses d’O-

sona i el Projecte Basses del GNO, a càr-

rec de membres de la delegació d’Osona -

GNO. 20 d’abril de 2008.

— L’estany de Banyoles i el seu

entorn, guiada per Florenci Vallès i Jordi

Badia. 26 d’abril de 2008.

— Cicle de descoberta del terri-

tori. El Salt del Mir i la seva fageda, San-

ta Maria de Besora, a càrrec de membres

de la delegació d’Osona - GNO. 11 de

maig de 2008.

— La cova del Toll i la Sauva

Negra, guiada per Florenci Vallès i Jordi

Badia. 17 de maig de 2008.

— El congost de Mont-rebei,

guiada per Florenci Vallès i Jordi Badia.

7 de juny de 2008.

— El bosc del Llopart, espai amb

acord de custòdia del territori. Sortida

conjunta amb la delegació de la Garrot-

xa: Sant Pere de Torelló, a càrrec de

membres de la delegació d’Osona - GNO.

8 de juny de 2008.

— El massís del Carlit, guiada

per Florenci Vallès i Jordi Badia. 5 de ju-

liol de 2008.

Projectes

— «Els sistemes naturals de les planes

de Son i la mata de València». Estudi

pluridisciplinari sobre els sistemes natu-

rals d’aquest sector pirinenc en el qual
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participen vint-i-un equips diferents de

recerca.

— «Estat del medi natural de Ca-

talunya». Projecte d’elaboració d’un sis-

tema d’indicadors per a avaluar l’estat del

medi natural de Catalunya pel que fa a la

biodiversitat.

— «Recull de noms catalans de

plantes». Projecte endegat pel TERMCAT

per tal de donar a conèixer els noms de les

plantes.

— «Llibre vermell de la flora vas-

cular de Catalunya». En aquest llibre es

recullen les dades sobre l’estat de conser-

vació de les espècies rares, endèmiques i

amenaçades de Catalunya.

— «Catàleg dels invertebrats

amenaçats de Catalunya». Elaboració

d’un catàleg de les cent sis espècies que

requereixen mesures de conservació dels

grups d’invertebrats següents: mol.luscs,

miriàpodes, odonats, ortòpters, heteròp-

ters, coleòpters i lepidòpters.

— «Estudi dels odonats a Cata-

lunya». Inici del projecte d’elaboració del

catàleg dels odonats de Catalunya.

— «Estudi interdisciplinari del

torrent Salat, d’Horta d’Avinyó (Bages)».

Estudi dels sistemes naturals d’aquest tor-

rent en el qual participen diversos grups

de recerca.

— «Projecte de restauració de

basses agrícoles d’Osona». Catàleg de bas-

ses agrícoles i punts d’aigua de la comar-

ca d’Osona i actuacions de restauració i

protecció de les basses més interessants en

favor de la ramaderia i de la fauna i flora.

— «Projecte d’estudi de rapi-

nyaires d’Osona»

— «Catàleg de flora vascular de

la Garrotxa»

— «Programa de seguiment i

conservació de la flora amenaçada»

— «Mapa de flora invasora de la

Garrotxa»

— «Líquens dels boscos madurs

de la Garrotxa». Iniciació d’un projecte de

recerca sobre els líquens dels boscos ma-

durs de la Garrotxa promogut des de la

delegació de la Garrotxa, amb la col.la-

boració de l’Agrupació Naturalista i Eco-

logista de la Garrotxa (ANEG). Ha dis-

posat d’un ajut econòmic de la Secció de

Ciències Biològiques de l’Institut d’Estu-

dis Catalans.

— «Seguiment d’ocells d’interès

de l’Alta Garrotxa». Encarregat pel Con-

sorci de l’Alta Garrotxa.

— «Catàleg dels ocells de la Gar-

rotxa». Elaboració del primer catàleg

d’ocells de la Garrotxa, amb la relació d’o-

cells amb citacions considerades fiables a

la comarca.

Col.laboracions i participació

— Consell Assessor de l’Observatori del

Paisatge de Catalunya

— Consell Consultiu del Parc de

Collserola

— Convenció dels signants del

Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

de l’Agenda 21 de Barcelona
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— Consorci de l’Alta Garrotxa

— Consorci de l’Espai Rural de

Gallecs

— Comissió per a la Sostenibili-

tat de les Terres de l’Ebre

— Fundació Observatori de Ca-

talunya per a la Sostenibilitat

— Coordinació dels representants

de l’IEC als espais naturals protegits

Premis i guardons

El jurat format per Roser Campeny i Valls,

Pere Luque Pino i Joan Pino i Vilalta

atorgà el premi per a estudiants de la ICHN

al treball El poblament vegetal del massís

del Montgrí, les illes Medes i l’antic estany

de Sobrestany, de Miquel Jover Benjumea.

Publicacions

Butlletí de la Institució Catalana d’His-

tòria Natural, núm. 74.

Notícies de la Institució, núm. 73.

Notícies de la Institució, núm. 74.

Notícies de la Institució, núm. 75.

Notícies de la Institució, núm. 76.

Notícies de la Institució, núm. 77.

Notícies de la Institució, núm. 78.

Les libèl.lules de la Garrotxa. (Monogra-

fies de Patrimoni Natural de la Gar-

rotxa; 1)
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Societat Catalana de Biologia

Any de fundació: 1912

Junta Directiva

President: Jaume Reventós i Puigjaner

Vicepresident primer: Ferran Azorín i Marín

Vicepresident segon: Lluís Tort i Bardolet

Secretari general: Josep Clotet i Erra

Vicesecretari: Arcadi Navarro i Cuartiellas

Tresorera: Carme Segarra i Robert

Vocal. Acció Territorial: Jordi Bermúdez i Mas

Vocal. Comunicació: Héctor Ruiz Martín

Vocal. Ensenyament: Rosa Pérez i Roura

Vocal primer. Lexicografia: Ricard Roca i Pascual

Vocal tercera. Seccions: Àurea Navarro i Sabaté

Vocal cinquè. Publicacions: Francesc Piferrer i Circuns

Vocal sisè. Estudiants: Joan Duran i Ferrer

Delegat de l’IEC: Ricard Guerrero i Moreno

Nombre de socis: 1.391

Coordinadors de les seccions especialitzades

Aqüicultura Lluís Tort, Universitat Autònoma 

de Barcelona (UAB)

Biofísica Pere Garriga, Universitat Politècnica 

de Catalunya (UPC)

Biologia de la Reproducció Francesca Vidal, UAB

Biologia del Desenvolupament Jordi Garcia-Fernández, 

Universitat de Barcelona (UB)

Biologia Evolutiva Montserrat Papaceit, UB

Biologia i Indústria Ramon Roca, Almirall Prodesfarma

Biologia i Societat Cristina Junyent, Fundació Privada

Ciència en Societat
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Biologia Molecular Maribel Geli, Consell Superior

d’Investigacions Científiques (CSIC)

Biologia Molecular del Càncer Gabriel Capella, Institut Català

d’Oncologia (ICO)

Ecologia Marina Ramon Massana, Institut de Ciències 

del Mar (ICM)

Ecologia Terrestre Josep M. Espelta, 

Centre de Recerca Ecològica 

i Aplicacions Forestals (CREAF)

Ensenyament Rosa Pérez, Escoles Betlem de Premià

de Dalt

Genòmica i Proteòmica Francesc Xavier Avilés, UAB

Fisiologia Vegetal Josep M. Torné, CSIC

Microbiologia Mercè Berlanga, UB

Neurobiologia Experimental Josep Saura, UB

Senyalització Cel.lular i Metabolisme Francesc Viñals, UB

Virologia Miguel Ángel Martínez, Fundació

IrsiCaixa, i Ana Angulo, Institut

d’Investigacions Biomèdiques August Pi

i Sunyer (IDIBAPS)

Estudiants Joan Duran, UB

Alacant Ivan Quesada, Universitat Miguel

Hernández d’Elx (UMH)

Balears Balbina Nogales, Universitat 

de les Illes Balears (UIB)

Lleida M. Ángeles de la Torre, Universitat 

de Lleida (UdL)

Pallars Xavier Castells, Associació Lo Pi Negre

València Helena Mira, Universitat de València

(UV)

Vic Jordi Planas, Universitat de Vic (UVic)
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Activitats

El 17 i 18 de setembre de 2007 se celebrà

el Seminari de Biologia del Desenvolupa-

ment, organitzat per la Secció de Biologia

del Desenvolupament. Hotel Cap Roig,

Platja d’Aro, Girona.

El 3 d’octubre de 2007 tingué lloc

a la Sala d’Actes del CMIMA-CSIC (Bar-

celona) la conferència «An axiomatic ap-

proach for an unitary description of the

processes of sexual and clonal reproduc-

tion, development and regeneration», a

càrrec de Lorenzo Colombo (Departa-

ment de Biologia Animal, Universitat de

Pàdua, Itàlia).

El 5 d’octubre de 2007 tingué lloc

a la Sala d’Actes del CMIMA-CSIC (Barce-

lona) la conferència «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).

El 6 i 7 d’octubre de 2007 tin-

gueren lloc les jornades «Gestió dels bos-

cos de ribera», organitzades per Lo Pi Ne-

gre, la Secció de la SCB al Pallars i

Depana. Sort (Pallars Sobirà).

L’11 d’octubre de 2007 tingué lloc

a l’Aula de Graus de la Facultat de Biolo-

gia (UB, Barcelona) la conferència «Cis

and trans acting determinants of Sonic

hedgehog expression in the mammalian

forebrain», a càrrec de Douglas Epstein

(Departament de Genètica, Facultat de

Medicina, Universitat de Pennsilvània, Fi-

ladèlfia, EUA).

El 18 i 25 d’octubre i l’1, 8 i 15

de novembre de 2007 se celebrà a l’Aula

Magna de la Facultat de Biologia (UB) el

IV Cicle de Cinema i Ciència, organitzat

per la Secció d’Estudiants.

El 19 d’octubre de 2007, a la Sala

Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Ca-

talans, tingué lloc la jornada anual con-

junta de les seccions de Senyalització

Cel.lular i Metabolisme i Biologia Mole-

cular del Càncer: «Diabetis de tipus ii: fi-

siologia i etiopatogènia».

El 20 d’octubre de 2007 s’orga-

nitzà una sortida a Gerri de la Sal (Pallars

Sobirà), a càrrec de Joan Josep Montón

Martínez, membre de la Societat Catala-

na de Micologia i del Grup de Micologia

de l’IEI.

El 24 d’octubre de 2007, a la

Reial Acadèmia de Medicina de Catalu-

nya, tingué lloc la conferència «Genomes

i epigenomes: variabilitat genètica sense

canvis de la seqüència de nucleòtids», a

càrrec de Lluís Serra, catedràtic de la

UB, organitzada per la Secció d’Ense-

nyament.

El 26 d’octubre de 2007, al De-

partament d’Hortofructicultura de la Uni-

versitat de Lleida, se celebrà la jornada

«La poda mecànica en fruiters», organit-

zada per la Societat Catalana de Biologia,

la Institució Catalana d’Estudis Agraris i

el Departament d’Hortofructicultura de

la Universitat de Lleida.

El 5 de novembre de 2007, a la

Sala Prat de la Riba de l’IEC, tingué 
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lloc la VII Jornada de Virologia, or-

ganitzada per la Secció de Virologia 

de la SCB.

El 6 de novembre de 2007, a la

Sala Prat de la Riba de l’IEC, tingué lloc

la V Jornada de Fisiologia Vegetal, orga-

nitzada per la Secció de Fisiologia Vege-

tal de la SCB.

El 9 de novembre de 2007, a la

Sala d’Actes del CMIMA-CSIC, tingué

lloc la conferència «Cascades submarines

a la Mediterrània nord-occidental», a càr-

rec de Pere Puig (Departament de Geolo-

gia Marina, ICM, Barcelona).

El 9 de novembre de 2007, a

l’Aula Multiusos dels Serveis Cientifico-

tècnics de la UIB, tingué lloc la conferèn-

cia «Paper dels pèptids antimicrobians en

la defensa del pulmó», a càrrec de David

Moranta Mesquida.

El 10 de novembre de 2007, a

Octubre Centre de Cultura Contemporà-

nia de València, tingué lloc la matinal de

l’evolució humana, organitzada per la

Secció d’Ensenyament.

El 14 de novembre de 2007, a la

Sala d’Actes del CMIMA-CSIC, es pro-

nuncià la conferència «Photonic techno-

logies applied to environmental bio-

systems», a càrrec de Corrado Costa i

Palo Menesatti (Consell per a la Recerca

en Agricultura, Roma, Itàlia).

El 16 de novembre de 2007 tin-

gué lloc la IV Jornada d’Avenços en Eco-

logia, organitzada per la Secció d’Ecolo-

gia Terrestre de la SCB.

Del 18 al 20 de novembre de

2007, a la Sala Prat de la Riba de l’IEC,

se celebrà l’ESCMID Conference, orga-

nitzada per la Secció de Microbiologia

de la SCB.

Del 20 al 23 de novembre de

2007, a la Facultat de Veterinària de la

UAB, tingué lloc la quarta sessió de tre-

ball «Mètodes ràpids i automatització en

microbiologia alimentària», organitzada

per la Secció de Microbiologia.

El 23 de novembre de 2007, a la

Sala Prat de la Riba de l’IEC, es parlà

d’«Hipòxia, angiogènesi i càncer», en un

acte organitzat per la Secció de Biologia

Molecular del Càncer de la SCB.

El 23 de novembre de 2007, a la

Sala d’Actes del CMIMA-CSIC, es pro-

nuncià la conferència «Food and tempe-

rature effects on copepod reproduction», a

càrrec de Christina Augustin (Universitat

de Bergen i Departament de Biologia Ma-

rina i Oceanografia de l’ICM, Barcelona).

El 23 de novembre de 2007, a

l’Aula Multiusos dels Serveis Cientifico-

tècnics del campus de la UIB, tingué 

lloc la conferència «Shedding “light” on

host-pathogen interactions», a càrrec de

Siouxsie Wiles (Departament de Malalties

Infeccioses i Immunitat, Col.legi Imperial,

Londres, Regne Unit). Amb el patrocini

de la Direcció General de R+D+I (Conse-

lleria d’Economia, Hisenda i Innovació,

Govern Balear).

Del 27 al 29 de novembre de

2007, a la serra de Castelltallat, al Bages,
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se celebrà la II Gimcana Forestal, orga-

nitzada per la Junta Directiva de la SCB

i el CREAF.

El 28 de novembre de 2007, a la

Sala d’Actes de l’Escola Massana, tingué

lloc la conferència «Darwin i el pensa-

ment filogenètic», a càrrec de Juli Peretó

(Institut Cavanilles de Biodiversitat i Bio-

logia Evolutiva, UV, València).

El 29 de novembre de 2007, a

l’Hospital Clínic, es pronuncià la con-

ferència «L’RNA genòmic del virus nor-

walk és infecciós en cèl.lules humanes», a

càrrec de Susana Guix (Departament de

Microbiologia, Facultat de Biologia, UB,

Barcelona).

El 30 de novembre de 2007, a la

Sala d’Actes del CMIMA-CSIC, tingué

lloc la conferència «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, ICM, Barcelona).

El 3 de desembre de 2007, a la

Sala d’Actes de la Facultat de Ciències

(UAB, Bellaterra), se celebrà la jornada

conjunta CREAF-SCB-ICHN: «Fragmen-

tació del territori i biodiversitat».

L’11 de desembre de 2007, a

l’Aula Multiusos dels Serveis Cientifico-

tècnics del campus de la UIB (Palma), se

celebrà el Programa d’Incentivació de la

Interacció Científica (PICC): «Attaching

effacing E. Coli and paradigms of Tir-

triggered actin polymerisation: getting

off the pedestal», a càrrec de Gad Fran-

kel (Divisió de Biologia Cel.lular i Mo-

lecular, Col.legi Imperial, Londres, Reg-

ne Unit).

El 12 de desembre de 2007, a la

Sala d’Actes del CMIMA-CSIC, tingué

lloc la conferència «Bacterial remmants

as major component of the global C and

N cycles», a càrrec de Ron Benne (Uni-

versitat de Carolina del Sud, Estats Units

d’Amèrica).

El 12 de desembre de 2007, a la

Sala Prat de la Riba de l’IEC, es pronun-

cià la conferència sobre el Premi Nobel de

Fisiologia o Medicina concedit a Mario R.

Capecchi, Martin J. Evans i Oliver Smi-

thies: «Manipulacions genètiques amb

cèl.lules mare embrionàries que obren

camí a la teràpia gènica», a càrrec de Jau-

me Reventós, del Grup de Recerca Bio-

mèdica de l’Hospital de la Vall d’Hebron

i president de la SCB.

El 13 de desembre de 2007, a la

Sala d’Actes de l’Escola Massana, tingué

lloc la segona jornada «Ciència i societat.

On volem arribar?», organitzada per la

Secció de Biologia i Societat de la SCB 

i Biocat.

El 14 de desembre de 2007, a la

Facultat de Medicina (Hospital Clínic,

UB), se celebrà la quarta sessió de treball

sobre genòmica i proteòmica biomèdi-

ques, organitzada per la Secció de Genò-

mica i Proteòmica de la SCB.

El 14 de desembre de 2007, a la

Sala d’Actes del CMIMA-CSIC, es pro-
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nuncià la conferència «Aproximació bio-

econòmica a la conservació de recursos

vius costaners», a càrrec de Francesc

Maynou (Departament de Recursos Ma-

rins Renovables, ICM, Barcelona).

El 14 de desembre de 2007, a

l’Aula Multiusos dels Serveis Cientifico-

tècnics del campus de la UIB (Palma),

tingué lloc la conferència «Model murí

d’infecció pulmonar crònica per Pseudo-

monas aeruginosa: eficàcia terapèutica

i selecció de resistència als tractaments

antipseudomònics».

El 19 de desembre de 2007, a la

Sala Turró de la Reial Acadèmia de Me-

dicina de Catalunya, se celebrà la II Jor-

nada de Biofísica, organitzada per la Sec-

ció de Biofísica de la SCB.

El 9 de gener de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, tingué lloc la

conferència «Geoacoustic characteriza-

tion of the near seabed composition on

the Porcupine Bank and the Malin Sea,

Ireland», a càrrec de Xavier Monteys

(Secció Marina i de Geofísica, Centre de

Mesurament Geològic d’Irlanda, Dublín).

L’11 de gener de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, se celebrà la

conferència «Nous avenços en ecologia

microbiana», organitzada per les seccions

de Microbiologia i Ecologia de la SCB

amb col.laboració de l’ICM-CSIC.

L’11 de gener de 2008, a l’Aula

Multiusos dels Serveis Cientificotècnics

del campus de la UIB (Palma), tingué lloc

la conferència «Estudi de la microbiota de

sediments hiperhalòfils», a càrrec d’Aran-

txa López, de l’IMEDEA.

Del 21 de gener a l’11 de febrer de

2008, a l’IEC, se celebrà l’activitat «Apli-

cació del disseny d’experiments a la in-

dústria i a les ciències experimentals», or-

ganitzada per la Secció de Biologia i

Indústria de la SCB.

El 24 de gener de 2008, a la Sala

de Graus II de la Facultat de Ciències

(UAB), tingué lloc la conferència «La

nova directiva sobre responsabilitat am-

biental (ELD): els incendis forestals de

1994 i 1998 a la Catalunya Central com

a cas d’estudi», a càrrec de Roberto

Molowny-Horas, del CREAF.

El 25 de gener de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, tingué lloc la

conferència «Sea-surface temperature in-

fluence on surface wind stress», a càrrec

de Dudley Chelton (Facultat de Ciències

Oceàniques i Atmosfèriques, Universitat de

l’Estat d’Oregon, Corvallis, Oregon, EUA).

El 25 de gener de 2008, a l’Aula

Multiusos dels Serveis Cientificotècnics

del campus de la UIB (Palma), es pro-

nuncià la conferència «Interconexión en-

tre la virulencia y la resistencia a los an-

tibióticos de Pseudomas aeruginosa», a

càrrec de José Luis Martínez, del CNB.

El 31 de gener de 2008, a l’Hos-

pital Clínic, tingué lloc la conferència

«Análisis genético y fenotípico de varian-

tes de la proteasa NS3/4A del virus de la

hepatitis C (VHC)», a càrrec de Sandra

Franco, de la Fundació IrsiCaixa.
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El 31 de gener de 2008, a l’Hos-

pital Clínic, es pronuncià la conferència

«Importancia del diagnóstico molecular

de virus causantes de infecciones del trac-

to respiratorio inferior y superior en po-

blación adulta e infantil», a càrrec de

Marta Camps, del Servei de Microbiolo-

gia de l’Hospital Clínic.

L’1 de febrer de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, tingué lloc la

conferència «Com es pot descriure el

moviment? Un repàs des dels astres fins

als fluids turbulents (i la seva implicació

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

Piera (Unitat de Tecnologia Marina,

CMIMA).

El 6, 7 i 8 de febrer de 2008, a

l’IEC, tingué lloc el I Simposi d’Aqüicul-

tura de Catalunya, organitzat per la Sec-

ció d’Aqüicultura de la SCB.

El 8 de febrer de 2008, a l’Aula

Multiusos dels Serveis Cientificotècnics

del campus de la UIB, es pronuncià la

conferència «Discovery of host factors

that influence Klebsiella pneumoniae in-

fection», a càrrec de Christian Frank, del

CIMERA.

El 9 de febrer de 2008, a la Uni-

versitat de Barcelona, tingué lloc la II Ma-

tinal de Noves Tecnologies en Microscò-

pia Electrònica, organitzada per la Secció

d’Ensenyament de la SCB amb col.labo-

ració de l’ICE.

El 13 de febrer de 2008, a l’IEC,

tingué lloc la sessió inaugural del curs

2007-2008 de la SCB: «Grans reptes ètics

de la biologia», a càrrec del M. Hble. Sr.

Jordi Pujol, antic president de la Ge-

neralitat.

El 15 de febrer de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, tingué lloc la

conferència «ICMDivulga: 4 años de di-

vulgación científica en el Institut de Cièn-

cies del Mar», a càrrec d’Elisabetta Bro-

glio, de l’ICM.

El 20 de febrer de 2008, a l’IEC,

tingué lloc la presentació del volum 56 de

Treballs de la Societat Catalana de Bio-

logia: Endocrinologia experimental.

El 20 de febrer de 2008, a l’Insti-

tut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia

Evolutiva, se celebrà el Dia de Darwin,

amb un cicle de seminaris d’evolució i

complexitat, organitzat per la Secció de

la SCB a València.

El 21 de febrer de 2008, a l’Insti-

tut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia

Evolutiva, se celebrà la IV Conferència

Peregrín Casanova de Biodiversitat i Bio-

logia Evolutiva, organitzada per la Secció

de la SCB a València.

El 22 de febrer de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, tingué lloc la

conferència «Turismo polar, sus hechos y

sus desechos», a càrrec de Juan Kratz-

meir, de Travel & Fotos.

El 22 de febrer de 2008, a l’Aula

Multiusos dels Serveis Cientificotècnics del

campus de la UIB, tingué lloc la conferèn-

cia «Integrons en Pseudomas i en mostres

ambientals», a càrrec de Claudia Scotta,

del Grup de Microbiologia de la UIB.
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El 23 de febrer de 2008, a la Fa-

cultat de Ciències de la Salut (UIC, Sant

Cugat del Vallès), se celebrà la V Matinal

Pràctica de Biologia Molecular, organit-

zada per la Secció d’Ensenyament de la

SCB amb col.laboració de l’ICE.

El 29 de febrer de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, tingué lloc la

conferència «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, ICM).

El 29 de febrer de 2008 tingué lloc la

conferència «Un sistema modelo en fisio-

logía celular y patología: Dictyostellium

discoideum», a càrrec de Teresa Suárez,

del CIB-CSIC.

El 5 de març de 2008, a l’IEC, se

celebrà la conferència «Conèixer-se a un

mateix: l’educació del sistema immunita-

ri en el nostre organisme», a càrrec de

José Aramburu (Departament de Ciències

Experimentals i de la Salut, UPF).

El 6 de març de 2008, a la Facul-

tat de Biociències (UAB, Bellaterra), tin-

gué lloc la conferència «Aplicación de

técnicas de microscopia al estudio de am-

bientes extremos para la vida», a càrrec

de Jacek Wierzchos, de la UdL.

El 6 de març de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, tingué lloc la

conferència «Basic pathology of aqua-

cultured bivalves», a càrrec d’Inke Su-

nila (Departament d’Aqüicultura, Ofici-

na d’Aqüicultura, Milford, Connecticut,

EUA).

El 6 i 7 de març de 2008, a l’Au-

la Magna de la Facultat de Biologia de la

UB (Barcelona), se celebrà el I Simposi

Polar, organitzat per la Secció d’Es-

tudiants.

El 7 de març de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, se celebrà la

conferència «Temporal and spatial evo-

lution of a Pseudo-nitzschia spp. thin

layer in relation to physical processes in

the Ría of Pontevedra, NW Spain», a càr-

rec de Lourdes Velo (Institut Espanyol

d’Oceanografia, Vigo).

El 7 de març de 2008, a l’Aula

Multiusos dels Serveis Cientificotècnics

del campus de la UIB, tingué lloc la con-

ferència «Interacció d’Haemophilus in-

fluenzae no tipable amb les cèl.lules de

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

rey, del CIMERA.

El 7 i 8 de març de 2008, a l’Ho-

tel Peñíscola Plaza Suites (Peníscola), se

celebrà la reunió conjunta de les xarxes

valenciana i catalana de genòmica i pro-

teòmica, organitzada per la Secció de

Genòmica i Proteòmica de la SCB.

El 12 de març de 2008, a la Fa-

cultat de Biociències (UAB, Bellaterra),

tingué lloc la conferència «Desenvolupa-

ment de mètodes moleculars per a la mo-

nitorització d’agents de control biològic»,

a càrrec d’Esther Badosa, de la UdG.

El 14 de març de 2008, a la Uni-

versitat de València, se celebrà la Jorna-
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da sobre Cèl.lules Mare i Càncer, a càrrec

d’Ariel Ruiz i Altaba (Universitat de Gi-

nebra, Suïssa).

El 27 i 28 de març de 2008, a la

Facultat de Biologia (UB, Barcelona), se

celebraren les II Jornades de Biologia Hu-

mana, organitzades per la Secció d’Es-

tudiants.

El 31 de març de 2008, al campus

de Bellvitge (UB, Barcelona), tingué lloc

la conferència «Variant polyubiquitin

chains as regulatory cues in signalling,

cell cycle and DNA damage responses», a

càrrec de Timothy T. Thompson (Depar-

tament de Biologia Molecular i Cel.lular,

IBM-CSIC, PCB).

L’1 d’abril de 2008, a l’Institut de

Bioenginyeria (UHM), se celebrà la con-

ferència «From exocrine epithelium to

phytoplankton: a general paradigm for

regulated exocytosis», a càrrec de Pedro

Verduo (Universitat de Washington,

Washington, EUA).

De l’1 al 4 d’abril de 2008, a

l’IEC, se celebrà la Reunió Internacional

de la Secció d’Aqüicultura (Imaquanim

Project Meeting), organitzada per la Sec-

ció d’Aqüicultura de la SCB.

El 3, 4 i 5 d’abril de 2008, al

Cosmocaixa, tingué lloc la IX Expore-

cerca Jove.

El 4 d’abril de 2008, a l’Aula

Multiusos dels Serveis Cientificotècnics

del campus de la UIB (Palma), tingué lloc

la conferència «Estrategias de análisis del

sistema de secreción tipo iii y sus efecto-

res en Pseudomonas syringae», a càrrec

de Carmen Beuzón (Departament de Bio-

logia Cel.lular, Universitat de Màlaga,

Màlaga).

El 4 d’abril de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, se celebrà la

conferència «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).

El 12 d’abril de 2008, a l’IEC, se

celebrà la I Matinal de Bioquímica del

Benestar, organitzada per la Secció d’En-

senyament de la SCB.

Del 14 al 18 d’abril de 2008, a

l’IEC, tingué lloc el curs Gestió de pro-

jectes de recerca i desenvolupament, or-

ganitzat per la Secció de Biologia i In-

dústria de la SCB.

El 17 d’abril de 2008, a la Sala

d’Actes de l’Institut de Bioenginyeria

(UMH, Elx), tingué lloc la conferència

«Signal transduction of glucagon secre-

tion», a càrrec d’Elaine Vieira (Institut

Karolinska, Estocolm, Suècia).

El 18 d’abril de 2008, a l’Aula

Multiusos dels Serveis Cientificotècnics

del campus de la UIB (Palma), tingué lloc

la conferència «Salinibacter ruber, diver-

sitat metabòlica i genètica», a càrrec de

Jocelyn Brito, de l’IMEDEA-CSIC.

El 18 d’abril de 2008, al campus

de Burjassot (UV, València), se celebrà la

conferència «Mecanismes d’expansió de
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l’escorça cerebral en mamífers superiors»,

a càrrec de Víctor Borrell (Institut de

Neurociències d’Alacant, CSIC-UMH).

El 21, 22, 24 i 28 d’abril i el 5 de

maig de 2008, a l’IEC, tingué lloc el curs

Patents d’invencions relacionades amb la

biologia, organitzat per la Secció de Bio-

logia i Indústria de la SCB.

El 24 d’abril de 2008, a l’Hospi-

tal Clínic (Barcelona), tingué lloc la con-

ferència «Recerca de receptors de la trans-

missió de potyvirus per insectes», a càrrec

de Juan José López-Moya (Laboratori de

Genètica Molecular Vegetal, Consorci

CSIC-IRTA, IBMB).

El 25 d’abril de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, se celebrà la

conferència «Situació crítica de l’anxova

arreu de les costes espanyoles. Darrers re-

sultats obtinguts a la Mediterània», a càr-

rec d’Isabel Palomera (Departament de

Recursos Marins Renovables, ICM).

El 25 d’abril de 2008, a l’Aula

Multiusos dels Serveis Cientificotècnics del

campus de la UIB (Palma), tingué lloc la

conferència «Haemophilus influenzae lipo-

polysaccharide», a càrrec de Derek Hood

(Grup de Malalties Infeccioses i Molecu-

lars, Universitat d’Oxford, Regne Unit).

El 6 de maig de 2008, a la Uni-

versitat Miguel Hernández (Elx, Alacant),

se celebrà la conferència «Activació del

canal TRPC5 per estimulació osmòtica»,

a càrrec de Sergi Soriano (Institut de

Neurociències, Unitat de Neurobiologia

Cel.lular i de Sistemes, CSIC-UMH).

El 9 de maig de 2008, a l’Aula

Multiusos dels Serveis Cientificotècnics

del campus de la UIB (Palma), tingué

lloc la conferència «Potencial d’Istpst9

com a eina biotecnològica», a càrrec de

Joseph A. Christie Oleza (Grup de Micro-

biologia, UIB).

El 10 de maig de 2008, a la Uni-

versitat de València, se celebrà la IV Ma-

tinal de l’Evolució, organitzada per la

Secció de la SCB a València.

El 14 de maig de 2008, a la Fa-

cultat de Ciències Econòmiques de la Uni-

versitat de Girona, se celebrà la Matinal

de Bioquímica del Benestar, organitzada

per la Secció d’Ensenyament de la SCB.

El 16 de maig de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, tingué lloc la

conferència «The physical ecology of ma-

rine microbes: making a living in a

patchy ocean», a càrrec de Roman Stoc-

ker (Departament d’Enginyeria Civil i

Ambiental, MIT, EUA).

El 16 de maig de 2008, a l’Aula

Multiusos dels Serveis Cientificotècnics del

campus de la UIB (Palma), se celebrà la

conferència «Resposta de Klebsiella pneu-

moniae a pèptids antimicrobians», a càr-

rec d’Enrique Llobet Brossa, del CIMERA.

El 19 de maig de 2008, a l’IEC, se

celebrà la I Jornada de Ciència i Poesia,

activitat emmarcada dins del programa

de la Setmana de la Poesia de Barcelona.

El 19 de maig de 2008, a la Uni-

versitat Miguel Hernández (Elx, Alacant),

tingué lloc la conferència «The develop-
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mental basis of disease: role of environ-

ment and epigenetics», a càrrec de Jerrold

Heindel (Institut Nacional de Ciències de

la Salut Ambiental, Parc Triangle de la

Recerca, Carolina del Nord, EUA).

El 23 de maig de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, se celebrà la

conferència «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, ICM).

El 23 de maig de 2008, a l’Aula

Multiusos dels Serveis Cientificotècnics

del campus de la UIB (Palma), tingué lloc

la conferència «Gens de virulència del

bacteri fitopatogen Ralstonia solanacea-

rum», a càrrec de Marc Valls (Departa-

ment de Genètica, UB).

El 23 de maig de 2008, a la Uni-

versitat Miguel Hernández (Elx, Alacant),

se celebrà la conferència «Nerve regene-

ration - learning from our ancestors?», a

càrrec de David Tonge (Facultat de Cièn-

cies de la Salut i Biomèdiques, King’s Co-

llege de Londres, Regne Unit).

El 26 de maig de 2008, a l’Aula

Magna de la Facultat de Biologia (UB,

Barcelona), se celebrà la conferència

«The evolutionary origins of meiosis from

mitosis: a new hypothesis by Adam Wil-

kins and Robin Holliday», a càrrec d’A-

dam S. Wilkins (ByoEssays, Cambridge,

Regne Unit).

El 27, 28 i 29 de maig i el 3 i 4 de

juny de 2008, a l’IEC, tingué lloc el Curs

pràctic d’anàlisi i interpretació estadísti-

ca de les dades experimentals a la indús-

tria, organitzat per la Secció de Biologia i

Indústria de la SCB.

El 29 de maig de 2008, a l’Hospi-

tal Clínic (Barcelona), tingué lloc la con-

ferència «Caracterización de la proteína

vSLAM del citolmegalovirus y su posible

implicación en inmunoevasión», a càrrec

de Gloria Montañés, de l’IDIBAPS.

El 29 de maig de 2008, a l’Hospi-

tal Clínic (Barcelona), es pronuncià la con-

ferència «Estatus conformacional de los

cuerpos de inclusión bacterianos», a càr-

rec de Núria González Montalbán (Insti-

tut de Biotecnologia i Biomedicina, UAB).

El 30 de maig de 2008, a l’Aula

Multiusos dels Serveis Cientificotècnics

del campus de la UIB (Palma), tingué lloc

la conferència «La hipermutació catalit-

za l’adaptació genètica de Pseudomonas

aeruginosa en les vies respiratòries dels

pacients amb fibrosi cística», a càrrec

d’Ana Mena (Servei de Microbiologia i

Unitat d’Investigació, Hospital Universi-

tari Son Dureta).

El 30 de maig de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, es pronuncià

la conferència «Las proliferaciones de

medusas: causas antropogénicas o cam-

bio global», a càrrec de Dacha Atienza

(Departament de Biologia Marina i Ocea-

nografia, ICM).

El 6 de juny de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, se celebrà la

conferència «Caracterización de factores
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físicos con aplicación a los episodios de

HAB recientes (2005-2007) del golfo 

de Maine y la bahía de Fundy», a càrrec

d’Alfredo López de Aretxabaleta (Depar-

tament d’Oceanografia Física, ICM).

El 6 de juny de 2008, a la Facul-

tat de Medicina de la Universitat de Llei-

da, es pronuncià la conferència «Rest

your head in a pillow of basement mem-

brane: new morphogenetic mechanisms

involved in anterior development», a càr-

rec de Joaquim Egea (Institut de Neuro-

biologia Max Planck, Martinsried).

El 6 de juny de 2008, a l’Aula

Multiusos dels Serveis Cientificotècnics

del campus de la UIB (Palma), es pro-

nuncià la conferència «Ferroplasma aci-

diphilum: a unique microbe with a Fe-

dominated proteome», a càrrec de Kenneth

N. Timmins, del Helmholtz-Sentrum für

Infektionsforschung.

El 6 i 7 de juny de 2008, a la Uni-

versitat de Vic, tingué lloc el segon cicle

de conferències «Biologia de sistemes: es-

tructura, funció, evolució», organitzat per

la Secció de la SCB a Vic.

L’11 de juny de 2008, a l’IEC, se

celebrà la conferència del guanyador del

Premi Josep M. Sala-Trepat 2007: «New

approaches to old questions: comparati-

ve genomics and gene-expression analy-

sis in human brain evolution», a càrrec de

Mario Cáceres, del CRG.

El 13 de juny de 2008, a l’Aula

Multiusos dels Serveis Cientificotècnics del

campus de la UIB (Palma), es pronuncià

la conferència «Interacció del patogen res-

piratori Haemophilus influenzae no tipa-

ble amb fagòcits professionals», a càrrec

de Pau Martí Lliteras, del CIMERA.

El 13 de juny de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, tingué lloc la

conferència «La estación litoral de Bar-

celona (2001-2008): balance y perspec-

tivas», a càrrec de Jorge Guillén (Depar-

tament de Geologia Marina, ICM).

Del 15 al 19 de juny de 2008, a

l’Hospital de Sant Pau (Barcelona), se ce-

lebrà la 13th International Conference on

Retinal Proteins, organitzada per la Sec-

ció de Biofísica de la SCB.

Del 19 al 20 de juny de 2008, a

l’IEC, se celebraren les XVI Jornades de

Biologia Molecular, organitzades per la

Secció de Biologia Molecular de la SCB

amb col.laboració de la Secció de Biologia

i Indústria de la SCB.

El 20 de juny de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, tingué lloc la

conferència «Turbulència de la cèl.lula al

planeta en un marc de canvis globals», a

càrrec de Francesc Peters (Departament

de Biologia Marina i Oceanografia, ICM).

El 25 de juny de 2008, a l’IEC, se

celebrà l’Assemblea General Ordinària

de la SCB.

El 26 de juny de 2008, a l’Hospi-

tal Clínic (Barcelona), tingué lloc la con-

ferència «Cloning of chitinase A (ChiaA)

gene from Serratia marcescens and its

expression in Coleoptera-specific Baci-

llus thuringiensis», a càrrec de Sezer
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Okay (Departament de Ciències Biològi-

ques, Universitat Tècnica de l’Orient

Mitjà).

El 26 de juny de 2008, a l’Hospi-

tal Clínic (Barcelona), es pronuncià la

conferència «Función de los complejos ce-

lulares 1sm1p-7p en la replicación de vi-

rus RNA de cadena positiva», a càrrec de

Rui Galao (Departament de Microbiolo-

gia, UPF).

El 27 de juny de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, tingué lloc la

conferència «El repte i les vivències a 

la Barcelona World Race: la volta al món

a vela sense escales», a càrrec d’Albert

Bargués, navegant oceànic a vela.

El 27 de juny de 2008, a l’Aula

Multiusos dels Serveis Cientificotècnics

del campus de la UIB (Palma), tingué lloc

la conferència «Paper de les proteïnes

surfactants en infeccions del tracte respi-

ratori per Pseudomonas aeruginosa», a

càrrec de Mariette Barbier (Grup Infecció

i Immunitat, UIB-IUNICS).

El 4 de juliol de 2008, a l’Institut

de Bioenginyeria (UMH, Elx, Alacant), es

pronuncià la conferència «Identificació i

caracterització de les regions membrano-

actives de les proteïnes del virus de l’he-

patitis C», a càrrec d’Alejandro González

Álvarez (Institut de Biologia Molecular i

Cel.lular, UMH).

El 7 de juliol de 2008, a l’IEC,

tingué lloc la VIII Jornada de Biologia

Evolutiva, organitzada per la Secció de

Biologia Evolutiva.

Del 8 al 18 de juliol de 2008 se ce-

lebrà el curs de postgrau Filogènies i ge-

nealogies de DNA: reconstrucció i apli-

cacions.

El 9 de juliol de 2008 a l’IEC,

tingué lloc la conferència de clausura del

cicle «Conferències magistrals del curs

2007-2008»: «Simbiogénesis y simbio-

ma: la evolución escondida», a càrrec de

Lynn Margulis, de la Universitat de Mas-

sachusetts a Amherst i l’Acadèmia Na-

cional de Ciències dels EUA.

L’11 de juliol de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, es pronuncià

la conferència «Dinoflagellates as feed-

stocks for biodiesel production», a càrrec

de Claudio Fuentes (Departament de Bio-

logia Marina i Oceanografia, ICM).

El 18 de juliol de 2008, a l’Insti-

tut de Bioenginyeria (UMH, Elx, Ala-

cant), tingué lloc la conferència «El valor

de la información experimental para el

modelado de la regulación y la exocitosis

controladas por el calcio», a càrrec de

Virginia González-Vélez (Universitat

Autònoma Metropolitana, Mèxic DF).

El 18 de juliol de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, es pronuncià la

conferència «Research on larval transport,

seagrass habitat relationships and re-

cruitment variation in temperate fish», a

càrrec de Gregory Jenkins (Departament

de Zoologia, Universitat de Melbourne).

El 25 de juliol de 2008, a la Sala

d’Actes del CMIMA-CSIC, tingué lloc la

conferència «How can we relate the cha-
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racteristics of species to those of the ha-

bitat where they are found?», a càrrec de

Pierre Legendre (Departament de Cièn-

cies Biològiques, Universitat de Mont-

real).

El 25 de juliol de 2008, a l’IEC,

se celebrà la trobada d’experts ESCMID-

ASM «Chikungunya: an emergent infec-

tious disease», organitzada per la Secció

de Microbiologia.

Publicacions

Poemes de la jornada Simbiopoesi (maig

2008).

Programa i resums de les comunicacions

de la VIII Jornada de Biologia Evolu-

tiva (juliol 2008).

Omnis Cellula, núm. 14, 15, 16 i 17.

Treballs de la Societat Catalana de Bio-

logia, vol. 56 (2006): Endocrinologia

molecular.

Què Cal Saber?, núm. del 190 al 198.
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Societat Catalana de Filosofia

Any de fundació: 1923

Junta Directiva

President: Ignasi Roviró i Alemany

Secretari: Xavier Garcia-Duran

Tresorer: Albert Moya Ruiz

Delegats de les seccions: Antoni Bosch i Veciana (vicepresident)

Andreu Grau i Arau

Carme Merchán Cantos

Francesc Pereña Blasi

Manuel Satué i Sillué

Responsable de publicacions: Josep Monserrat Molas (vicepresident)

Delegat de l’IEC: Pere Lluís Font

Nombre de socis: 264
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Activitats

— Conferència «Presència de l’obra de

Maquiavel a Espanya en els segles xvi i

xvii», a càrrec d’Helena Puigdomènech,

17 de setembre de 2007.

— XII Col.loquis de Vic, dedicats

a «La memòria», 4 i 5 d’octubre de 2007.

— Seminari «Dialèctica i ontolo-

gia en Plató i Aristòtil», conduït pel pro-

fessor Tomás Calvo, 15, 16 i 17 d’octu-

bre de 2007.

— Assemblea General de socis i

inauguració acadèmica del curs, amb la

lliçó inaugural «La veritat és la realitat de

les coses», a càrrec de Dídac Ramírez i

Sarrió, 19 de desembre de 2007.

— Segones Jornades Científiques

sobre Cultures Medievals, 23 i 24 de ge-

ner de 2008.

— Seminari «Llegir el Sofista de

Plató. Una guia», a càrrec del professor

Noburu Notomi, 7, 8 11 i 12 de febrer

de 2008.

— Curs de filòsofs vius «Ment i

interpretació: interpretacions de la ment

des de l’antiguitat a la postmodernitat»,

organitzat per la Secció de Filosofia Me-

dieval i per la Societat, setmanalment, des

del 9 d’abril al 4 de juny.

— Celebració de l’Any Miquel

Carreras i Costajussà (1905-1938), amb

la realització del curs «Miquel Carreras i
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Costajussà (Sabadell, 1905 - Térmens de

Segre, 1938): història, filosofia, política»,

del 26 de març al 16 d’abril de 2008, i

de la jornada «Miquel Carreras i la fi-

losofia catalana d’entreguerres (1918-

1939)».

Activitats de les seccions

— Conferència «Sobre la posibilidad de

una fundamentación de los fines últimos

de la humanidad en la fenomenología de

Husserl», a càrrec de Francisco Con-

de Soto, 21 de desembre de 2007. Orga-

nitzada pel Grup d’Estudis Fenome-

nològics.

— Seminari «Tenen raó els filò-

sofs?», de febrer a juny de 2008, orga-

nitzat pel Grup de Filosofia Analítica.

Publicacions

L’economia. Societat Catalana de Filoso-

fia: Universitat de Barcelona, 2007.

Llibre del I Congrés Català de Filoso-

fia. Institut d’Estudis Catalans. So-

cietat Catalana de Filosofia, 2007.

[En procés]
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Societat Catalana de Física

Any de fundació: 1986*

Junta Directiva

President: Josep M. Pons i Ràfols

Vicepresidenta: Núria Ferrer i Anglada

Tresorer: Jordi Andreu i Batallé

Secretari: Agustí Poch i Parés

Vocals: Xavier Batlle Gelabert

Albert Bramon i Planas

Jaume Esteve i Tintó

Salvador Estradé Sobrepere

M. Àngels Garcia Bach

Antoni Giró i Roca

Xavier Granados Garcia

Oriol Guasch Fortuny

Xavier Jaén Herbera

Ignasi Juvells i Prades

Ignasi Labastida i Juan

Josep Llosa i Carrasco

Xavier Magrans i Fontrodona

Joan Àngel Padró i Càrdenas

Antoni Roca i Rosell

Santiago Vallmitjana Rico

La Junta es va renovar a l’Assemblea del dia 15 de juliol de 2008. La nova Junta

és la següent:

President: Josep Enric Llebot Rabagliati

Vicepresidenta: Núria Ferrer i Anglada

Secretari: Agustí Poch i Parés

Tresorer: Xavier Batlle Gelabert

Vocals: Albert Bramon i Planas

Carlos Castel Subias

Joan Cuxart Rodamilans
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Salvador Estradé Sobrepere

M. Àngels Garcia Bach

Xavier Granados Garcia

Albert Gras Martí

Oriol Guasch Fortuny

Xavier Jaén Herbera

Ignasi Juvells i Prades

Ignasi Labastida i Juan

Josep Llosa i Carrasco

Xavier Magrans i Fontrodona

Jordi Miralda Escudé

Jordi Mur Petit

Joan Àngel Padró i Càrdenas

Josep M. Pons i Ràfols

Llorenç Porquer Seguí

Antoni Roca i Rosell

Ramon Sala Gasset

Anna Sanahuja Mota

Santiago Vallmitjana Rico

Delegat de l’IEC: David Jou i Mirabent

Nombre de socis: 448

* Anteriorment, aquesta societat filial era una secció de la Societat Catalana de Ciències Físiques,

Químiques i Matemàtiques, fundada el 1932.
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Activitats

XXIII Trobades Científiques de la Medi-

terrània: «Supernoves: llum en la foscor».

Maó, 4-7 d’octubre de 2007.

Les Trobades Científiques de la Medi-

terrània, que organitzen cada any la So-

cietat Catalana de Física i la Secció de

Ciència i Tècnica de l’Institut Menorquí

d’Estudis amb el suport de diverses insti-

tucions acadèmiques del seu àmbit lin-

güístic, tenen com a objectiu principal

proveir un marc adequat a l’intercanvi

d’experiències i de coneixements sobre un

tema actual de recerca. A més de consti-

tuir un fòrum científic, contribueixen a

facilitar la relació i la comunicació entre
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els científics i els tecnòlegs de l’entorn

més proper.

L’edició de l’any 2007, que en fou

la número 23, destinada a «Supernoves:

llum en la foscor», es va celebrar a Maó

els dies 4, 5, 6 i 7 d’octubre. El seu ob-

jectiu fou analitzar els mecanismes que

fan explotar les estrelles, estudiar quin és

el seu impacte sobre la galàxia i discutir el

grau de fiabilitat de les SNIa com a indi-

cadores de distàncies.

Les supernoves termonuclears,

conegudes també com a supernoves de ti-

pus Ia, es caracteritzen per emetre llum

d’acord amb un patró constant que sem-

bla que s’ha mantingut gairebé igual al

llarg de la història de l’Univers. Aques-

ta circumstància, afegida al fet que les

supernoves són extremadament brillants,

ha fet que es puguin fer servir per a me-

surar distàncies amb molta profunditat,

tant espacial com temporal, i precisió, la

qual cosa va permetre, a finals dels no-

ranta, descobrir que l’Univers s’estava

expandint de manera accelerada i que,

per tant, a més de la matèria bariònica

ordinària i la matèria fosca, intuïda per

la seva influència gravitatòria, hi havia

d’haver un tercer component, denominat

energia fosca.

El comitè organitzador de les

Trobades fou format per Jordi Isern

(IEEC-CSIC), director; Jordi Miral-

da (IEEC-CSIC); Ramon Miquel (UAB);

Enrique García Berro (UPC), i Núria

Ferrer (SCF, UPC).

Durant les Trobades va haver-hi

cinc sessions plenàries, acompanyades

d’exposicions orals relacionades amb el

tema i quatre taules rodones:

— «Gravitational collapse of

massive stars», a càrrec de Miquel Àngel

Aloi (Institut Max Planck, Garsching,

Alemanya).

— «Thermonuclear explosion of

white dwarfs», a càrrec de Wolfgang Hi-

llebrand (Institut Max Planck, Garsching,

Alemanya).

— «First supernovae», a càrrec

de K. Nomoto (Universitat de Tòquio,

Japó).

— «Probes to dark matter and

dark energy», a càrrec d’Alicia Verde

(Universitat de Princeton, Estats Units

d’Amèrica).

— «Supernovae and chemical

evolution of the galaxy», a càrrec de

Marco Limongi (Monte Porcio Catone,

Itàlia).

Universitat Catalana d’Estiu: «El desco-

briment de l’Univers»

Coordinació de l’Àrea de Física: Núria

Ferrer (UPC, vicepresidenta de la Socie-

tat Catalana de Física). Prada de Con-

flent, 20-24 d’agost de 2007.

Al llarg del temps els humans

sempre han cercat respostes a l’enigma

sobre l’origen i la història del món en què

vivim. A mesura que hem anat copsant la

realitat de l’Univers i el lloc que nosaltres

hi ocupem, hem pogut formular pregun-

M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

07
-2

00
8

416

 Memòria 2007-2008 - 5  3/7/09  07:26  Página 416



tes progressivament més avançades. Ac-

tualment hem arribat a conèixer l’estruc-

tura de l’Univers, la seva història d’ex-

pansió i el seu origen en un estadi de gran

densitat i altes temperatures en un detall

molt més gran del que ningú s’imaginés

que fos possible. Però l’origen de l’Univers

segueix mantenint-se en el misteri.

Cursets

— «Història de la cosmologia», a càrrec

de Jordi Miralda, investigador de l’Insti-

tut d’Estudis Espacials de Catalunya

(CSIC).

— «L’evolució de l’Univers: el

coneixement actual», a càrrec de Jordi

Miralda, investigador de l’Institut d’Es-

tudis Espacials de Catalunya (CSIC).

— «El concepte de temps en la fí-

sica moderna i contemporània», a càrrec

de Josep Miquel Vidal (Institut Menorquí

d’Estudis).

— «L’astronomia aplicada a la

navegació marítima», a càrrec d’Agustí

Martín i Mallofré (Facultat de Nàutica de

Barcelona, UPC).

— «Ecologia per al segle xxi: re-

conciliant la teoria ecològica i la percep-

ció naturalista. Ecologia amb espai», a

càrrec de Jordi Flos (Departament d’E-

cologia, Universitat de Barcelona).

— «Introducció a la filosofia del

temps», a càrrec de Josep Miquel Vidal

(Institut Menorquí d’Estudis).

— «Origen i evolució de la nano-

tecnologia: de R. Feynman fins als xips

més petits», a càrrec de Núria Ferrer (De-

partament de Física Aplicada, UPC).

— «L’origen de la vida», a càrrec

d’Arcadi Navarro (Departament de Cièn-

cies Experimentals i de la Salut, UPF).

— «Origen i manteniment del

sexe», a càrrec d’Arcadi Navarro (Depar-

tament de Ciències Experimentals i de la

Salut, UPF).

Olimpíada de Física

Des de l’any 1996 la Societat Catalana de

Física organitza la fase catalana de l’O-

limpíada Internacional de Física. L’ob-

jectiu és realitzar un procés de selecció

entre els estudiants d’ensenyament se-

cundari (segon de batxillerat) amb bones

aptituds per a la comprensió de la física.

Els estudiants seleccionats representen el

conjunt de districtes universitaris cata-

lans en la fase espanyola de l’Olimpíada

Internacional de Física. Per tal d’estalviar

desplaçaments, des de l’any 2000 les pro-

ves de selecció s’efectuen a Barcelona, Gi-

rona, Lleida i Tarragona.

L’any 2008 les proves de selecció

es van celebrar el dia 1 de febrer a la Fa-

cultat de Física de la Universitat de Bar-

celona, a l’Escola Politècnica Superior

de la Universitat de Lleida, a la Facultat de

Química de la Universitat Rovira i Virgi-

li de Tarragona i a l’Escola Politècnica

Superior de la Universitat de Girona. En

total s’hi van presentar setanta-cinc estu-

diants de trenta-cinc centres d’ensenya-

ment secundari de tot Catalunya. Després
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d’una acurada revisió de les proves rea-

litzades pels estudiants presentats, la co-

missió va seleccionar, per a la fase final,

setze estudiants com a representants de

les universitats catalanes.

Aquests estudiants van rebre de

mans del president de la Societat Catala-

na de Física, en un acte públic celebrat

divendres 29 de febrer de 2008 a la Sala

Prat de la Riba de l’IEC, el diploma acre-

ditatiu de la seva selecció i també un

petit obsequi consistent en un lot de lli-

bres de física que serviran per a ajudar a

complementar-ne la formació en el seu

futur ensenyament universitari.

Com a preparació addicional per

a la fase estatal, els alumnes seleccionats

van realitzar divendres 28 de març una

sessió preparatòria de caràcter experi-

mental al Laboratori de Física Moderna

de la Facultat de Física de la Universi-

tat de Barcelona.

Les proves de la fase estatal de

l’Olimpíada de Física es van fer a Mieres

del 4 al 7 d’abril. L’actuació dels estu-

diants catalans va ser en conjunt molt

bona. Hi obtingueren tres medalles de pla-

ta, vuit de bronze i tres mencions d’honor.

És digne d’esmentar el bon ambient que

va dominar entre tots els estudiants que es

van desplaçar a Astúries.

IV Jornada de Física i Química a l’IEC

La Societat Catalana de Física, conjunta-

ment amb la Societat Catalana de Quí-

mica i l’Associació de Professors de Físi-

ca i Química de Catalunya, ja fa tres anys

que organitza una jornada temàtica

adreçada als professors de física i quími-

ca de secundària. Aquesta jornada se ce-

lebra a la tardor a la seu de l’Institut

d’Estudis Catalans.

Els temes tractats a les tres prime-

res edicions foren: «La física i la química

en la transició entre la secundària i els es-

tudis superiors», «Els avenços en física i

química i l’actualització dels continguts a

l’educació secundària» i «Competències

bàsiques i científics competents».

El tema de la IV Jornada, que es

va celebrar dimecres 21 de novembre a la

seu de l’IEC, fou «Noves propostes per a

la física i la química de secundària. Apor-

tacions de l’àmbit universitari».

Es van presentar les ponències

següents:

— «L’ensenyament de les cièn-

cies, avui», a càrrec de Montserrat Cabe-

llo Guilera, directora del Centre de Do-

cumentació i Experimentació en Ciències

i Tecnologia del Departament d’Educació

de la Generalitat de Catalunya.

— «La relació universitat - centre

de secundària: aportacions d’un centre de

recerca universitari a l’ensenyament de la

física i la química a la secundària», a càr-

rec de Roser Pintó i Casulleras (Departa-

ment de Didàctica de la Matemàtica i de

les Ciències Experimentals, UAB), direc-

tora del CRECIM, i Montserrat Tortosa

(IES Ferran Casablancas), membre del

CRECIM.
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— «La química.net, un projecte

per a apropar la química a la societat», a

càrrec de Miquel Solà (Departament de

Química, UdG).

— «Presentació de la revista Re-

cursos de Física», a càrrec de Xavier Jaén

Herbera (Departament de Física i Engi-

nyeria Nuclear, UPC).

— «Dissabtes de la Física a la

UAB», a càrrec de Josep Antoni Grífols

Gras (Departament de Física, UAB).

— «El grup d’innovació docent

QISU: la química a la interfície secundà-

ria-universitat», a càrrec de Gemma Fon-

rodona Baldajos, cap d’estudis de la Fa-

cultat de Química (UB).

— «Reflexions sobre el disseny

dels currículums de la física i la química

del batxillerat», a càrrec de Julián Oro

Sancho (CDECT, IES La Llauna) i Au-

reli Caamaño (CDECT, IES Barcelona-

Congrés).

La jornada va finalitzar amb el

debat «Quina física i química caldria per

a la secundària i quin tipus de currículum

seria el més adequat? Com es pot millo-

rar l’efectivitat de les relacions secundà-

ria-universitat? Conclusions i propostes».

Premi Jordi Porta i Jué per a estudiants

El Premi Jordi Porta i Jué, instituït l’any

1962, s’ofereix a un treball d’investiga-

ció, bibliogràfic o d’assaig sobre física fet

per estudiants; enguany s’hi van presen-

tar set treballs. El jurat, constituït per

Santiago Vallmitjana (UB), Joan Esteve

(UB), Alfons Albareda (UPC) i Albert

Bramon (UAB), va acordar donar dos

premis ex aequo als treballs:

— Síntesi i caracterització de

nanoestructures Fe@C, presentat per Noe-

mí Aguiló Aguayo.

— Correcció de les aberracions

d’un dispositiu de pinces òptiques holo-

gràfiques utilitzant un sensor Shack-

Hartmann, presentat per Carol López

Quesada.

Els premis es van lliurar a la Sala

Prat de la Riba el dia 24 d’abril de 2008.

Premis per als treballs de recerca 

de batxillerat

La Societat Catalana de Física va convo-

car per sisena vegada aquests premis,

amb l’objectiu d’estimular la redacció de

treballs d’iniciació a la recerca sobre te-

mes de física. Aquests premis s’adrecen

als estudiants de batxillerat. Enguany s’hi

van presentar trenta-quatre treballs.

El veredicte del jurat fou atorgar

els dos premis als treballs següents:

— Estudi físic del violí, de Frede-

ric Català Castro, estudiant de l’IES Jau-

me I de Salou, fet sota la direcció de la pro-

fessora tutora Ana Isabel Burrel Celaya.

— Redescobrint la llum, d’Arnau

Sala Cadellans, estudiant del Col.legi de

la Presentació d’Arenys de Mar, fet sota la

direcció de la professora tutora Mont-

se Báez.

El jurat també va acordar donar

dos accèssits als treballs següents:
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— Creant un món tridimensio-

nal, de Laura Secanell Capdevila, estu-

diant de l’IES Guindàvols de Lleida, fet

sota la direcció del professor tutor Anicet

Cosialls Manonelles.

— La física de Tintín, d’Adrià

Claramunt Fité i Daniel Rodilla Mercado,

estudiants de l’IES Castellar del Vallès,

fet sota la direcció del professor tutor An-

tonio Cavero Barreu.

XV Cicle de conferències «Física oberta»

Dijous 15 d’octubre de 2007, a la Sala

Prat de la Riba de la seu de l’IEC, es va

fer la conferència inaugural del curs

2007-2008, amb el títol «Caos quàntic:

del nucli atòmic a la funció zeta de Rie-

mann», a càrrec del professor Oriol

Bohigas (Laboratori de Física Teòrica i

Models Estadístics, Universitat de París-

Sud).

La resta de conferències del cicle

foren:

— «Aportaciones de la física a la

biología estructural: pasado, presente y

futuro», a càrrec del professor Celerino

Abad-Zapatero, de la Universitat d’Illi-

nois (Chicago). Sala de Graus de la Fa-

cultat de Física (UB), 21 de febrer 

de 2008.

— «L’LHC: l’accelerador de par-

tícules més gran del món», a càrrec del

professor Lluís Garrido Beltran (Depar-

tament d’Estructura i Constituents de 

la Matèria, Facultat de Física, UB). IEC,

4 de març de 2008.

— «Una aproximació fisiològica

als processos oceànics», a càrrec del pro-

fessor Josep Lluís Pelegrí (Departament

d’Oceanografia Física, Institut de Cièn-

cies del Mar, CMIMA-CSIC). IEC, 9 d’a-

bril de 2008.

— «Light in the Nano World», a

càrrec del professor Niek F. van Hulst, de

l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).

IEC, 29 d’abril de 2008.

Participació en el cicle de conferències

«Els premis Nobel de l’any 2007»

El Premi Nobel de Física de l’any 2007

fou concedit a Albert Fert i Peter Grün-

berg pel seu descobriment de la magneto-

resistència gegant.

— «La magnetoresistència ge-

gant o l’art de manipular l’espín», a càr-

rec del doctor Xavier Batlle, del Departa-

ment de Física Fonamental i l’Institut de

Nanociència i Nanotecnologia (UB). IEC,

11 de desembre de 2007.

Revista digital Recursos de Física

El mes d’octubre de 2007 va sortir el nú-

mero 0 de la revista digital Recursos de

Física (http://www.rrfisica.cat).

Aquesta revista és una publicació

digital periòdica que la Societat Catalana

de Física, en col.laboració amb la Xarxa

Telemàtica Educativa de Catalunya

(XTEC), ha posat a l’abast dels profes-

sors de física de secundària i primers cur-

sos universitaris perquè puguin compar-

tir els seus recursos.
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Durant el curs 2007-2008 se n’han

editat els números següents:

Recursos de Física, núm. 0 (tardor 2007).

Recursos de Física, núm. 1 (primavera

2008).

Publicacions

La Societat Catalana de Física publica

dos números cada any de la Revista de Fí-

sica. Aquesta revista d’alta divulgació en

física, que s’edita des de 1991, té un alt

grau d’acceptació entre tots els físics de

parla catalana i ha permès una connexió

més gran entre la comunitat científica,

així com un coneixement acurat del que

fan companys escampats pertot arreu. Un

altre aspecte que cal assenyalar és que la

continuïtat i la seriositat de la publicació

han servit per a donar a conèixer la So-

cietat Catalana de Física a llocs i perso-

nes als quals no hauria estat fàcil arribar

per uns altres camins.

Revista de Física, vol. 4, núm. 3 (2n se-

mestre 2007).

Revista de Física, vol. 4, núm. 4 (1r se-

mestre 2008).
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Societat Catalana de Química

Any de fundació: 1986*

Junta Directiva

Fins al 21 de maig de 2008

President: Àngel Messeguer Peypoch

Secretari: Antoni Riera i Escalé

Tresorera: Josefina Guitart i Mas

Publicacions: Pere Alemany i Cahner

Vocals: Joan Carles Àlvarez Rey

Rosa Caballol i Lorenzo

Ramon Canela i Garayoa

Jaume Farràs i Soler

Manuela Hidalgo Muñoz

Eric Jover i Comas

Santiago Olivella i Nello

Lluís Pagès i Santacana

Cristina Palet i Ballús

Antoni Planas i Sauter

Oriol Rossell i Alfonso

Concepció Rovira i Angulo

A partir del 22 de maig de 2008

President: Romà Tauler i Ferré

Secretari: Eric Jover i Comas

Tresorera: Cristina Palet i Ballús

Vocals: Pere Alemany i Cahner

Josep Bonjoch Sesé

Joan Cabré Castellví

Aureli Caamaño Ros

Josefina Guitart i Mas

Manuela Hidalgo Muñoz

Jordi Llorca Piqué

Jaume Puy Llorens

Concepció Rovira i Angulo
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Pilar Salagre Camero

Pau Serra Prat

Xavier Tomàs Morer

Delegada de l’IEC: Pilar González Duarte

Nombre de socis: 697

* Anteriorment, aquesta societat filial era una secció de la Societat Catalana de Ciències Físiques,

Químiques i Matemàtiques, fundada el 1932.

Activitats

Assemblea General extraordinària

El 22 de maig de 2008 se celebrà una As-

semblea General extraordinària de socis

de la Societat Catalana de Química

(SCQ), en què es procedí a la votació per

a la renovació de càrrecs. Resultà elegida

l’única candidatura presentada i la Junta

de Govern restà constituïda de la manera

indicada més amunt.

Vintè Debat de Química

El 16 d’abril de 2008 se celebrà a l’Institut

d’Estudis Catalans el debat «Ensenyar quí-

mica als alumnes de l’ESO i del batxillerat:

estratègies per a millorar l’aprenentatge».

El programa constà de dues po-

nències i del debat final:

— «Science standards: from goals

to approaches and results in class. The

Chemie im Kontext project», a càrrec

d’Ilka Parschmann (Institut de Química

Pura i Aplicada, Universitat d’Oldenburg,

Alemanya).
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— «Nou enfocament del procés

d’ensenyament-aprenentatge de la quí-

mica», a càrrec de Roser Gorchs (Escola

Politècnica Superior d’Enginyeria de

Manresa, Universitat Politècnica de Ca-

talunya).

— Debat «Quins dels aspectes

tractats us semblen més convenients per

a afavorir l’aprenentatge de la química i

les ciències en general? Quins serien els

avantatges i els inconvenients d’incorpo-

rar-los a les nostres aules?», moderat per

Mercè Izquierdo (Departament de Didàc-

tica de la Matemàtica i de les Ciències Ex-

perimentals, Universitat Autònoma de

Barcelona).

Durant la sessió es presentà la re-

vista Educació Química, a càrrec dels

membres de l’equip de direcció de la re-

vista, i es lliuraren els premis i mencions

de la segona edició dels premis als tre-

balls de recerca de batxillerat dins l’àm-

bit de la química.
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Jornades científiques

En aquest tipus de jornades, diferents po-

nents exposen el seu punt de vista sobre

un tema ampli i, sovint, polèmic. Aquest

últim any s’han organitzat les següents:

«Química i medi ambient»

Aula Magna, campus Torre dels Frares,

Universitat de Vic, 14 de novembre de

2007. El programa constà de les con-

ferències següents:

— «Decoloració i reutilització de

les aigües residuals en la indústria tèxtil»,

a càrrec de Víctor López, professor del

Departament d’Indústries Agroalimentà-

ries i Ciències Ambientals de la Universi-

tat de Vic i col.laborador d’INTEXTER

(UPC, Terrassa).

— «Ús d’oli de colza com a com-

bustible» i «Demostració del funciona-

ment d’un motor amb oli vegetal», a càr-

rec de Josep Puig, enginyer, professor de

la Universitat Autònoma de Barcelona.

— «Valoració de subproductes de

la indústria agroalimentària per a l’ob-

tenció de productes bioactius», a càrrec de

Josep Lluís Torres, bioquímic, investiga-

dor de l’Institut d’Investigacions Quími-

ques i Ambientals del CSIC de Barcelona.

«Noves propostes per a la física i la quí-

mica de secundària. Aportacions de l’àm-

bit universitari»

IEC, 21 de novembre de 2007. Jornada

organitzada conjuntament amb la Socie-

tat Catalana de Física i l’Associació de

Professors de Física i Química de Catalu-

nya. El programa va incloure les con-

ferències i el debat següents:

— «L’ensenyament de les cièn-

cies, avui», a càrrec de Montserrat Cabe-

llo Guilera, directora del Centre de Do-

cumentació i Experimentació en Ciències

i Tecnologia del Departament d’Educació

de la Generalitat de Catalunya.

— «La relació universitat - cen-

tre de secundària: aportacions d’un centre

de recerca universitari a l’ensenyament de

la física i la química a la secundària», a

càrrec de Roser Pintó i Casulleras, pro-

fessora titular de física i de didàctica de

la física a la UAB i directora del Cen-

tre de Recerca per a l’Educació Científi-

ca i Matemàtica (CRECIM), i Montserrat

Tortosa, professora de física i química de

l’IES Ferran Casablancas i membre del

CRECIM.

— «La química.net, un projecte

per a apropar la química a la societat», a

càrrec de Miquel Solà, director del De-

partament de Química de la Universitat

de Girona.

— «Presentació de la revista Re-

cursos de Física», a càrrec de Xavier Jaén

Herbera, professor del Departament de

Física i Enginyeria Nuclear de l’Escola

Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

de Barcelona (Universitat Politècnica de

Catalunya).

— «Dissabtes de la Física a la

UAB», a càrrec de Josep Antoni Grífols

Gras, director del Departament de Física
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de la Facultat de Ciències de la Universi-

tat Autònoma de Barcelona.

— «El grup d’innovació docent

QISU: la química a la interfície secundà-

ria-universitat», a càrrec de Gemma Fon-

rodona Baldajos, cap d’estudis de l’en-

senyament de química de la Facultat de

Química de la Universitat de Barcelona.

— «Reflexions sobre el disseny

dels currículums de la física i la química

del batxillerat», a càrrec de Julián Oro

Sancho, del Centre de Documentació i

Experimentació en Ciències i Tecnologia

i professor de física i química de l’IES La

Llauna, i Aureli Caamaño, professor de

física i química de l’IES Barcelona-

Congrés i professor formador del Centre

de Documentació i Experimentació en

Ciències i Tecnologia.

— Debat «Quina física i química

caldria per a la secundària i quin tipus de

currículum seria el més adequat? Com es

pot millorar l’efectivitat de les relacions

secundària-universitat? Conclusions i

propostes».

«Reconeixement molecular: de la biologia

als nous materials»

Auditori de l’Institut Català d’Investiga-

ció Química (Tarragona), 4 de desembre

de 2007. Jornada organitzada amb la

col.laboració de l’Institut Català d’Inves-

tigació Química. El programa constà de

les conferències següents:

— «Fundamentals of molecular

recognition», a càrrec de Christopher A.

Hunter (Departament de Química de la

Universitat de Sheffield).

— «Molecular recognition at the

interface of biology», a càrrec de Javier

de Mendoza (Institut Català d’Investiga-

ció Química de Tarragona i Universitat

Autònoma de Madrid).

— «C60-based electroactive supra-

molecular architectures», a càrrec de Na-

zario Martín (Universitat Complutense

de Madrid i Reial Societat Espanyola de

Química).

13a Conferència Fèlix Serratosa

Amb la col.laboració de la Universitat 

de Barcelona, la Universitat Autònoma de

Barcelona, els Laboratoris Dr. Esteve SA,

l’Institut Català d’Investigació Química,

la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC

i la Reial Societat Espanyola de Química.

Durant la jornada, de dos dies, es

pronunciaren les següents conferències:

Aula Magna Enric Casassas de la

Facultat de Química de la Universitat de

Barcelona, 21 de gener de 2008:

— «Las bases moleculares de la

activación de los factores de crecimiento

para fibroblastos», a càrrec de Manuel

Martín-Lomas, director científic (CIC

Biomagune, Parc Tecnològic de Sant

Sebastià).

— «Metathesis: catalysts and ap-

plications», a càrrec de Robert H. Grubbs,

professor de química Victor Atkins i Eli-

sabeth Atkins (Institut de Tecnologia de

Califòrnia).
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Sala d’Actes de la Facultat de

Ciències de la UAB, 22 de gener de 2008:

— «New ligands and applica-

tions for olefin metathesis catalysts», a

càrrec de Robert H. Grubbs, professor

de química Victor Atkins i Elisabeth

Atkins (Institut de Tecnologia de Ca-

lifòrnia).

Cinquena Trobada de Joves Investiga-

dors dels Països Catalans

Campus Torre dels Frares, Universitat de

Vic, 28 i 29 de gener de 2008.

L’acte constà de tres conferències

plenàries:

— «Quina és la influència huma-

na en el canvi climàtic actual?», a càrrec

de Joan O. Grimalt.

— «Catalitzadors: els aliats de la

química», a càrrec de Carmen Claver.

— «La revolució genòmica: pers-

pectiva d’un químic computacional» a

càrrec de Modesto Orozco.

També inclogué vuit simposis:

«Teoria i modelatge», «Metodologia sin-

tètica», «Compostos organometàl.lics»,

«Materials i química de l’estat sòlid»,

«Biomolècules, metal.lobiomolècules i bio-

mimetisme», «Catàlisi», «Medi ambient i

qualitat de vida» i «Didàctica de la quí-

mica».

Conferències

— «Les dioxines, mites i realitat», a càr-

rec de Josep Rivera Aranda, professor

d’investigació del Departament d’Eco-

tecnologies de l’IIQAB (CSIC). Conferèn-

cia organitzada juntament amb la Socie-

tat Andorrana de Ciències. Sala d’Actes

del Centre Cultural La Llacuna, Andorra

la Vella, 1 d’abril de 2008.

VII Memorial Enric Casassas

La Societat Catalana de Química va par-

ticipar en la celebració del VII Memorial

Enric Casassas, sota el lema «La influèn-

cia del canvi climàtic en el cicle de l’ai-

gua». Sala d’Actes de l’Institut de Cièn-

cies de la Terra Jaume Almera (CSIC),

30 de novembre de 2007.

El programa constà de les con-

ferències i la taula rodona següents:

— «Climate change and water

supplies: present, past and future», a càr-

rec de R. Bradley (Departament de Geo-

ciències, Universitat de Massachusetts).

— «Perturbaciones climáticas al

ciclo hídrico en la cuenca mediterránea

occidental: origen y propagación a esca-

las regional-europea y global», a càrrec

de Millán Millán (Fundació Centre d’Es-

tudis Ambientals de la Mediterrània).

— «La influència humana en el

canvi climàtic», a càrrec de Joan O. Gri-

malt (Departament de Química Ambien-

tal, IIQAB-CSIC).

— Taula rodona «La influència

del canvi climàtic en el cicle de l’aigua»,

a càrrec de R. Bradley, M. Millán, J. O.

Grimalt, R. Tauler, J. J. Pastor Justo, F.

Rayón i F. Gallart.

M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

07
-2

00
8

426

 Memòria 2007-2008 - 5  3/7/09  07:26  Página 426



Commemoracions

Amb motiu del centenari de la mort del

científic rus Dmitri Ivànovitx Mendeléiev:

— Conferència «Abans de Men-

deléiev: les arrels didàctiques del sistema

periòdic», a càrrec de José Ramón Berto-

meu Sánchez, professor d’història de la

ciència i documentació de la Universitat

de València. Conferència amb motiu de

la inauguració de l’exposició «L’ordre

dels elements abans i després de Mende-

léiev», organitzada per la Biblioteca de

Física i Química de la Universitat de Bar-

celona amb la col.laboració, entre d’altres,

de la Societat Catalana de Química. Aula

Magna Enric Casassas, Facultats de Fí-

sica i Química de la UB, 28 de setembre

de 2007.

— Jornada d’homenatge a D. I.

Mendeléiev en el centenari de la seva

mort, organitzada conjuntament per la

Societat Catalana de Química i la Secció

de Ciències i Tecnologia de l’IEC el 6 de

febrer de 2008.

L’acte comptà amb les conferèn-

cies dels professors Eric R. Scerri, profes-

sor lector del Departament de Química i

Bioquímica (Universitat de Califòrnia 

a Los Angeles), «Mendeleev’s Periodic

Table: from historical origins to current

debates about the periodic table», i Rudi

van Eldik, professor de química inorgà-

nica i analítica (Universitat d’Erlangen-

Nuremberg, Alemanya), «Experimental

chemistry: education and entertain-

ment».

Premis

Premis per a estudiants

El premi per a estudiants de la Societat

Catalana de Química fou instituït l’any

1962 i s’ofereix a un treball d’investiga-

ció, bibliogràfic o d’assaig sobre química.

Aquest curs es convocà per quaranta-

cinquena vegada i fou atorgat a Ariadna

Pepiol i Martí pel treball Síntesi i funcio-

nalització regioselectiva d’o-carborans i

metal.locarborans com a nuclis de den-

drons i dendrímers.

Premis als treballs de recerca de batxi-

llerat dins l’àmbit de la química

Premi ofert als alumnes de batxillerat per

treballs de recerca lliurats i qualificats al

llarg del curs acadèmic 2007-2008. En la

seva segona edició, fou atorgat a les estu-

diants Rocío Carrasco Reyes i Alba Cua-

drado Santolaria, de l’IES Baldiri Guile-

ra del Prat de Llobregat, pel seu treball

L’aigua, un bé escàs?

Així mateix, s’acordà atorgar un

accèssit a l’estudiant Guillem Peñuelas

Haro, de l’IES Ernest Lluch de Barcelo-

na, pel seu treball Nanomedicina, engi-

nyeria tissular: importància de la quími-

ca en la superfície d’un implant ossi.

Presentació de publicacions

Presentació del primer número de la re-

vista Educació Química en el marc del

V Seminario Ibérico - I Seminario Ibero-

americano Ciencia-Tecnología-Sociedad

en la Enseñanza de las Ciencias, Univer-
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sitat d’Aveiro (Portugal), 3-5 de juliol

de 2008.

Presentació del llibre La regulari-

tat periòdica dels elements químics, de

Dmitri Ivànovitx Mendeléiev (traducció

de Josep M. Llinàs i Lluís Victori, intro-

ducció i comentaris de Lluís Victori), de

la col.lecció «Clàssics de la Química», en

el marc de la jornada d’homenatge a D. I.

Mendeléiev que es va realitzar el 6 de fe-

brer de 2008.

Publicacions

Educació Química: EduQ, núm. 1

(2008).

Mendeléiev, Dmitri Ivànovitx. La regula-

ritat periòdica dels elements químics.

Traducció de Josep M. Llinàs i Lluís

Victori. Introducció i comentaris de

Lluís Victori. 2008. (Clàssics de la

Química; 4)
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Societat Catalana de Matemàtiques

Any de fundació: 1986*

Junta Directiva

President: Carles Perelló i Valls

Vicepresident: Josep Lluís Solé i Clivillés

Secretària: Marianna Bosch i Casabò

Tresorera: Maria-Teresa Martínez-Seara i Alonso

Vocals: Ramon Eixarch i Ferrer

Antoni Gomà i Nasarre

Josep Grané i Manlleu

Josep M. Mondelo i Gonzàlez

Ignasi Mundel i Riera

Carles Romero i Chesa

Oriol Serra i Albó 

Enric Ventura i Capell

Manuel Udina i Abelló

Delegat de l’IEC: Joan Girbau i Badó

Nombre de socis: 925

* Anteriorment, aquesta societat filial era una secció de la Societat Catalana de Ciències Físiques,

Químiques i Matemàtiques, fundada el 1932.
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Comitès

Comitè Científic

Lluís Alsedà i Soler, Joaquim Bruna Flo-

ris, Àngel Calsina i Ballesta, Carles Casa-

cuberta i Vergés, Carles Currás i Bosch,

Rosa Maria Miró i Roig, Jordi Quer i Bo-

sor, Marta Sanz i Solé, Oriol Serra i Albó,

Carles Simó i Torres.

Comitè d’Ensenyament

Claudi Alsina i Català, Lluís Bibiloni i

Matos, Martí Casadevall i Pou, Jordi Deu-

lofeu i Piquet, Pilar Figueras i Mestres,

Antoni Gomà i Nasarre, Joan Gómez i Ur-

gellés, Sílvia Margelí i Voelp, Carles Ro-

mero i Chesa, Josep Sales i Rufí, Manuel

Udina i Abelló.

 Memòria 2007-2008 - 5  3/7/09  07:26  Página 429



Comitè de Publicacions

Jaume Amorós i Torrent, Josep Maria

Font i Llovet, Oriol Serra i Albó, Enric

Ventura i Capell, Pelegrí Viader i Canals.

Trobades

Onzena Trobada de la SCM

La Trobada Matemàtica anual va tenir

lloc a l’Institut d’Estudis Catalans el 6 de

juny de 2008. Varen impartir-hi con-

ferències Martín Sombra («Varietats al-

gebraiques i politops de Newton»), Gàbor

Lugosi («Desigualdades de concentra-

ción»), Joan Porti («Conjectura de Poin-

caré. Geometria o topologia?») i Joaquim

Puig («Operadors de Schrödinger quasi-

periòdics: entre l’ordre i el desordre»).

Quarta Jornada d’Ensenyament de les

Matemàtiques

El 29 de setembre de 2007, amb el títol

«Per què hem d’estudiar matemàti-

ques?», va tenir lloc a l’IEC la Quarta Jor-

nada d’Ensenyament de les Matemàti-

ques. L’acte, organitzat conjuntament per

la Federació d’Entitats per a l’Ensenya-

ment de les Matemàtiques a Catalunya,

la Societat Balear de Matemàtiques

(SBM-XEIX) i la SCM, va comptar amb

l’assistència de dos-cents participants.

El comitè organitzador va estar

format per Rosalia Bilbao, Marianna

Bosch, Pilar Oliva, Victòria Oliu, Carles

Romero i Montserrat Torra.

Al matí es van celebrar dues tau-

les rodones, la primera sobre el tema

«Com s’elabora un currículum de ma-

temàtiques?», moderada per Iolanda

Guevara, amb contribucions de Santi

Ullibarri, Anna Cima, Lluïsa Girondo i

Tana Serra. La segona, sobre el tema

«Més enllà del currículum: altres defini-

dors curriculars», moderada per Jordi

Deulofeu, amb contribucions de Juan Lo-

renzo Ramírez, Antón Montes, Pilar

Royo, Jaume Casasnovas i Núria Guitart.

A la tarda es van celebrar les ses-

sions paral.leles següents: «Un passeig per

la criptografia», a càrrec de Rosa Camps

i Berta Barquero; «Ensenyar matemàti-

ques utilitzant-ne la història», a càrrec de

M. Rosa Massa; «Mètodes de votació: po-

dríem fer-ho millor!», a càrrec de Xavier

Mora, i «Codificar i descodificar contes

populars, una relació llengua-matemàti-

ques», a càrrec de Carme Aymerich.

La clausura i el cafè van comptar

amb la presència de la directora general

de l’Educació Bàsica i el Batxillerat.

Trobada entre físics i matemàtics

El 17 de novembre de 2007 i en el marc

del Centenari de l’IEC va tenir lloc la jor-

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

de diàleg entre la física teòrica i la ma-

temàtica».

Amb un notable èxit de participa-

ció, s’hi van impartir les conferències se-

güents: «L’equació d’Einstein i el proble-

ma de Cauchy», a càrrec de Joan Girbau;

«Supersymmetry and physical mathema-

tics», a càrrec de Paul Townsend; «The
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impact of string theory on mathematics»,

a càrrec de Philip Candelas, i «La cons-

trucció física del món: impacte d’un segle

de relativitat i quàntica», a càrrec de Jo-

sep Antoni Grífols. A la tarda es va cele-

brar una taula rodona amb els conferen-

ciants.

Conferències

Sessió inaugural

Aquest acte va tenir lloc el dia 19 d’octu-

bre de 2007. El professor Carles Simó, del

Departament de Matemàtica Aplicada 

i Anàlisi de la Universitat de Barcelona, va

pronunciar la conferència «Estudis en

dinàmica: dels aspectes locals als globals».

Conferències per a estudiants

Sebastià del Baño va impartir la con-

ferència «Enginyeria financera. L’expe-

riència d’un científic a la City» el 5 de

març de 2008 a la UPC, el 12 de març

de 2008 a la UAB i el 21 de maig de 2008

a la UB.

Exposicions

«El segle XX a través dels matemàtics»

Del 14 de novembre a l’11 de desembre

de 2007, i amb un notable èxit de visi-

tants, vàrem acollir a Barcelona, al cam-

pus La Salle de la Universitat Ramon

Llull, l’exposició «El segle xx a través dels

matemàtics». El seu creador, Guillermo

Curbera, va mostrar visualment la suc-

cessió de congressos de la sèrie ICM com

un fet cultural en què es reflectia, de ma-

nera sorprenentment fidel, l’evolució so-

cial i històrica del segle xx. L’exposició va

mostrar la cara més humana i profunda-

ment cultural de les matemàtiques i de la

seva evolució durant el segle xx, per con-

tribuir així a presentar la ciència com una

activitat afectada pel curs de la història.

Museu de matemàtiques de Catalunya

El museu de matemàtiques de Catalunya

és un projecte que s’està portant a terme

sota la direcció de Josep Rey, Damià Sa-

baté i Anton Aubanell. Les activitats del

grup han estat encaminades a definir i

dissenyar el projecte del museu i prepa-

rar exemples que permetin visualitzar-ne

alguna concreció. També han començat a

dissenyar exposicions, i actualment ja te-

nen compromeses les següents: Alella (no-

vembre 2008), Girona (en el marc de les

JAEM, juny-juliol 2009) i Universitat de

Barcelona (octubre 2009).

Proves i concursos matemàtics

XLIV Olimpíada Matemàtica

Aquest curs 2007-2008, per tal d’impul-

sar la participació de l’alumnat de se-

cundària, es va convocar una fase prèvia

per via telemàtica. La participació va ser

de més de cent vuitanta alumnes. La fase

catalana es va celebrar els dies 14 i 15 de

desembre de 2007, simultàniament a

Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.

Els guanyadors de la fase catalana de l’O-

limpíada Matemàtica ens van representar

en la fase estatal, celebrada a València el
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mes de març, amb un resultat excel.lent.

Van ser primers premis Juan José Madri-

gal, Arnau Messegué Buisan i Enric Sán-

chez Cusell; segons premis Félix Miravé

Carreño, Pedro Forero Sánchez i Sara

Víctor Fernández, i tercers premis Xavier

Tapia González, Pau Farrera Soler i Ri-

card Martínez Sala.

Com cada any, es van oferir ses-

sions periòdiques de formació al Depar-

tament de Matemàtiques de la UAB i a la

Facultat de Matemàtiques i Estadística de

la UPC i altres activitats a les poblacions

de Girona, la Garriga, Lleida, Manresa,

Tarragona i Vilanova i la Geltrú.

49a Olimpíada Internacional de 

Matemàtiques

Aquest any la SCM va col.laborar en la

fase organitzativa de coordinació dels cor-

rectors de la 49a edició de l’Olimpíada In-

ternacional de Matemàtiques, que va te-

nir lloc a l’IEC el 26 i 27 d’abril, amb una

participació de més de trenta correctors

de diferents indrets d’Espanya.

XIII Proves Cangur

La Comissió Cangur ha estat formada per

Lluís Almor, Marta Berini, Martí Casade-

vall, Ramon Esteban, Antoni Gil, Antoni

Gomà, Josep Grané, Carles Romero i Mi-

reia López, amb la col.laboració d’Arnau

Mir, Rut Garí i Anna Belén Petro i en al-

tres aspectes, del doctor Josep Vaquer,

Pelegrí Viader, Montserrat Rasclosa i Mi-

reia López.

Enguany a les proves Cangur cor-

responents a centres de Catalunya, el País

Valencià i Andorra, que són els que s’a-

pleguen en aquest acte, hi van participar

alumnes de 530 centres escolars, agrupats

en 123 seus el dia 3 d’abril (26 en centres

universitaris pertanyents a 11 universitats

diferents, 8 en centres cívics i la resta en

centres de secundària). La col.laboració de

molta i molta gent va permetre superar els

18.500 participants i arribar a port feliç-

ment, amb un augment de participació de

més del 8 % respecte de l’any anterior.

El mateix dia 3 d’abril el Cangur

es va celebrar a les Illes Balears. La Co-

missió Cangur de la SCM és catalano-

valencianobalear, però a les Illes fan una

llista de puntuacions i repartiment de pre-

mis pròpia. Altres activitats són conjuntes.

Les proves Cangur van guanyar

per segon cop consecutiu un premi de l’O-

bra Social Caixa Sabadell, a més del suport

que reben cada any de l’IEC, del Departa-

ment d’Educació, de diverses universitats i

de l’empresa Pont Reyes.

El dia 28 de maig de 2008, amb

l’acte de lliurament de premis celebrat a

l’edifici Vèrtex de la Universitat Politèc-

nica de Catalunya, amb la presència dels

consellers d’Educació i de Cultura, el rec-

tor de la UPC i el president de l’IEC, es

va cloure el Cangur 2008.

Els guanyadors absoluts dels qua-

tre nivells van ser els següents: Carlos Or-

tiz Valcárcel, de l’IES Pere Boil (Mani-

ses); Joan Vicent Folch Celades, de l’IES
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Alfonso XIII (Vall d’Alba); Roger Mont

Arnal, de l’IES Gregori Maians (Oliva), i

Adrián Rey Rodríguez, de l’IES Vicent

Castell i Domènech (Castelló).

Van rebre el pin de plata Ahmed

Blanca Ruiz, Pau Farrera Soler i Adrián

Rey Rodríguez.

Com cada any, es van oferir ses-

sions d’aprofundiment en matemàtiques

per a alumnes del segon cicle d’ESO al

Departament de Matemàtiques de la UAB

i a la Facultat de Matemàtiques i Esta-

dística de la UPC.

Problemes a l’Esprint

Des de l’any 2000 té lloc una innovadora

prova de resolució de problemes en línia,

a través de la xarxa Internet, amb la idea

d’aconseguir una participació col.lectiva.

Aquesta activitat d’àmbit catalanovalen-

cianobalear referma la idea de la diversi-

tat geogràfica del Cangur.

En la tretzena edició dels Proble-

mes a l’Esprint van participar quaranta-

quatre centres. Els guanyadors van ser els

equips de l’IES La Garrotxa d’Olot, l’IES

Montserrat de Barcelona i l’IES Alexan-

dre Deulofeu de Figueres.

En la catorzena edició van parti-

cipar-hi quaranta-nou centres. El centre

guanyador va ser l’equip d’Aula Escola

Europea de Barcelona.

IV Concurs de Relats Matemàtics

En el IV Concurs de Relats Matemàtics,

d’àmbit catalanovalencianobalear, es van

atorgar tres accèssits i un primer premi a

Paula Alonso Calvo, del col.legi Nuestra

Señora de Montesión (Palma).

Programa d’Estímul del Talent Matemàtic

El 31 de maig de 2007 va tenir lloc la

prova de selecció per a la promoció 2008-

2010, simultàniament a les poblacions de

Barcelona (Facultat de Matemàtiques i

Estadística de la UPC), Lleida (IES Mà-

rius Torres), Girona (ICE de la UdG) i

Reus (IES Gabriel Ferrater), i també es

va fer a diferents comunitats autònomes

que participen en el projecte.

El dia 3 d’octubre de 2007 es va

celebrar l’acte inaugural del projecte

ESTALMAT a l’edifici de la Pedrera, en

què el professor Anton Aubanell, de l’IES

Sa Palomera de Blanes, va pronunciar la

conferència «Matemàtiques i bombolles

de sabó».

El dissabte 17 d’octubre varen co-

mençar les classes a la Facultat de Ma-

temàtiques i Estadística de la UPC, que

es van dur a terme durant vint dissabtes.

Fons de Promoció d’Activitats

1) Congrés Internacional 300 Aniversari

Leonhard Euler (1707-2007) (Barcelo-

na, setembre de 2007).

2) Primer Workshop Sard-Català

de Lògiques Algebraiques i Borroses (Cà-

ller, octubre de 2007).

3) «Algebraic methods for dy-

namical systems» (Barcelona, febrer 

de 2008).
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4) «Dynamical systems and topo-

logy» (Girona, abril de 2008).

5) VI Jornadas de Matemática

Discreta y Algorítmica (Lleida, juliol 

de 2008).

Publicacions

Durant aquest curs han aparegut els nú-

meros 24 i 25 de la revista SCM/Notícies.

Cal destacar la publicació al web de la

SCM de tots els números anteriors amb

un índex global d’articles en el qual es pot

cercar per autor, títol o número.

També s’ha publicat el volum 22

(números 1 i 2) del Butlletí de la Socie-

tat Catalana de Matemàtiques. Els arti-

cles del Butlletí són accessibles electròni-

cament a través del web de la Societat i

del portal de publicacions de l’IEC.

Premis

Premi per a estudiants Évariste Galois

Va ser atorgat a Francesc Castellà Cabe-

llo pel seu treball Definicions equivalents

de dominis de Dedekind. El jurat, nome-

nat per la Junta Directiva de la SCM, es-

tava format per Pere Ara, Francesc Pere-

ra i Xavier Xarles. El premi, amb una

dotació de 1.000 euros, es va lliurar a

l’IEC el dia 24 d’abril de 2008.

Relacions institucionals

— Lliurament al conseller d’Educació

d’un manifest amb cent quaranta-set fir-

mes recollides durant la Quarta Jornada

d’Ensenyament de les Matemàtiques, or-

ganitzada per la Societat Catalana de Ma-

temàtiques (SCM), la Federació d’Entitats

per a l’Ensenyament de les Matemàti-

ques a Catalunya (FEEMCAT) i l’asso-

ciació balear SBM-XEIX, sobre l’assig-

nació horària al nou Decret 143/2007 i

la millora de l’ensenyament de les ma-

temàtiques.

— El Comitè Espanyol de Ma-

temàtiques (CEMat), l’òrgan que repre-

senta l’Estat espanyol a la IMU, ha reno-

vat la presidència i la Junta Directiva.

Carles Perelló i Marta Sanz en formen

part com a representants de la SCM, Oriol

Serra és a la Comissió de Desenvolupa-

ment i Cooperació, Jordi Deulofeu a la

d’Educació, Antoni Malet a la d’Història

i Josep Masdemont a la d’Informació i

Comunicació Electròniques. Al Consell de

la Societat Europea de Matemàtiques se-

gueixen com a delegats Carles Casacu-

berta i Marta Sanz.

— Durant aquest curs s’han man-

tingut els convenis de reciprocitat exis-

tents amb altres societats matemàtiques

(Societat Americana de Matemàtiques,

Societat Matemàtica de França, Reial So-

cietat Matemàtica Espanyola, Societat Es-

panyola de Matemàtica Aplicada, Federa-

ció d’Entitats per a l’Ensenyament de les

Matemàtiques a Catalunya, Societat Es-

panyola d’Estadística i Investigació Ope-

rativa, Unió de Físics i Matemàtics de

Txèquia, Societat Matemàtica Australia-

na) i se n’ha signat un de nou amb la So-

cietat Matemàtica Mexicana AC (SMM).
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Societat Catalana de Geografia

Any de fundació: 1935

Junta Directiva

President: Francesc Nadal i Piqué

Vicepresident: Enric Mendizàbal i Riera

Tresorera: Montserrat Cuxart i Tremps

Secretari: Enric Bertran i Gonzàlez

Vocal primer: Antoni Luna García

Vocal segona: Mireia Baylina i Ferré

Vocal tercer: Jesús Burgueño i Rivero

Vocal quart: Vicenç Biete Farré

Vocal cinquè: Joan Tort i Donada

Vocal sisena: Carme Montaner i Garcia

Delegat de l’IEC: Joan Vilà-Valentí

Nombre de socis: 430
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Activitats científiques

Conferències

— Inauguració oficial del curs, amb la

lliçó científica «Vers un nou model d’or-

ganització territorial de Catalunya. L’en-

caix jurídic de les vegueries», a càrrec del

senyor Enric Argullol i Murgadas, ca-

tedràtic de Dret de la Universitat Pompeu

Fabra. Centre de Cultura Contemporània

de Barcelona, 3 d’octubre de 2007.

— «Els riscos climàtics en pers-

pectiva històrica. Singularitat i aplicabi-

litat de la informació climàtica contin-

guda en arxius històrics», a càrrec del

senyor Mariano Barriendos, investigador

Ramón y Cajal (Departament d’Història

Moderna de la Universitat de Barcelona).

Centre de Cultura Contemporània de

Barcelona, 6 de novembre de 2007.

— «El paisatge rural del Bages»,

a càrrec del senyor Llorenç Ferrer i

Alòs, catedràtic d’Història Contemporà-

nia de la Universitat de Barcelona. Cen-

tre de Cultura Contemporània de Bar-

celona, 11 de desembre de 2007.

— «El sistema català de repro-

ducció: nova temporada», a càrrec de la

senyora Anna Cabré, directora del Cen-

tre d’Estudis Demogràfics i catedràtica de

Geografia Humana de la Universitat
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Autònoma de Barcelona. Reial Acadèmia

de Medicina de Catalunya, 16 de gener de

2008.

— «La transformació econòmica

d’Andorra durant el segle xx», a càrrec

de la senyora Maria Jesús Lluelles La-

rrosa, doctora en geografia per la Uni-

versitat de Saragossa. IEC, 27 de febrer

de 2008.

— «Geographical scales of un-

even development in post-socialist Hun-

gary», a càrrec de la senyora Judit Timar

(Acadèmia Hongaresa de Ciències, Cen-

tre d’Estudis Regionals). IEC, 26 de març

de 2008.

— «La ciutat representada: de la

Barcelona olímpica a la Barcelona turís-

tica», a càrrec de la senyora Núria Benach

Rovira, professora titular de geografia

humana de la Universitat de Barcelona.

IEC, 16 d’abril de 2008.

— Cloenda del II Congrés Català

de Geografia, amb la conferència «Per-

suasive cartography in the era of Inter-

net», a càrrec del senyor Mark Monmo-

nier, professor de la Universitat de

Syracuse. IEC, 30 de maig de 2008.

— Cloenda del curs, amb la con-

ferència «Conservación de la naturaleza,

desarrollo territorial y campesinado en

Bolivia. Estudio de casos», a càrrec del

senyor Rafael Mata Olmo, catedràtic

d’Anàlisi Geogràfica Regional de la Uni-

versitat Autònoma de Madrid. IEC, 17 de

juny de 2008.

Presentacions de llibres i taules rodones

— Presentació de Vigilia colonial: Car-

tógrafos militares españoles en Marrue-

cos (1882-1912), de José Luis Urteaga

González, catedràtic de Geografia Hu-

mana de la Universitat de Barcelona. En

l’acte, a més de l’autor, hi intervingueren

Carme Montaner i Garcia, cap de la Car-

toteca de l’Institut Cartogràfic de Catalu-

nya, i Josep Oliveras i Samitier, catedrà-

tic d’Anàlisi Geogràfica Regional de la

Universitat Rovira i Virgili. Centre de

Cultura Contemporània de Barcelona,

20 de novembre de 2007.

— Presentació de La lluita per

l’aigua a Catalunya: De l’ús i abús a la

gestió integral (1900-2007), d’Ignasi Al-

domà, professor de geografia de la Uni-

versitat de Lleida. A part de l’autor, hi

parlà Gabriel Borràs, cap de planificació

de l’Agència Catalana de l’Aigua. IEC,

20 de febrer de 2008.

— Presentació de The Global

Theme Park Industry, de Salvador Anton

Clavé, professor titular d’anàlisi geogrà-

fica regional de la Universitat Rovira i

Virgili. A part de l’autor, hi intervingué

Nacima Baron-Yelles, professora de la

Universitat de París - Vall de Marne.

IEC, 5 de març de 2008.

— Taula rodona «El paper de la

geografia en el Pla Territorial Metropo-

lità», organitzada amb la Delegació a Ca-

talunya del Col.legi de Geògrafs i l’Asso-

ciació de Geògrafs Professionals de

Catalunya.
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Sortides d’estudi

El 27 d’octubre de 2007 s’efectuà una

sortida d’estudi a la Baixa Segarra, en el

marc del cicle «Les altres comarques», or-

ganitzada pel professor Jesús Burgueño,

de la Universitat de Lleida. Al matí, els

assistents reteren visita al castell de Santa

Perpètua de Gaià i a Savallà del Comtat,

i després a Conesa, guiats ara per l’histo-

riador Valentí Gual. Després de dinar a

Rocafort de Queralt, hom féu cap a San-

ta Coloma de Queralt, on l’historiador Jo-

sep M. Carreras guià la visita urbana. Fi-

nalment, en aquesta vila es desenvolupà

una taula rodona en què intervingueren

Josep M. Carreras, de l’Associació Cultu-

ral Baixa Segarra; Ramon Borràs i Sílvia

Pomés, alcalde i regidora, respectivament,

de l’Ajuntament de Santa Coloma de Que-

ralt; Josep Bergadà, gerent de l’empresa de

prefabricats de formigó Hormipresa, i

Santiago Berenguer, gerent de la coopera-

tiva agropecuària Coperal, que tractaren

des de perspectives diverses temes contro-

vertits de la contrada.

El 5 d’abril de 2008 es féu una

sortida d’estudi titulada «El front del Se-

gre: espai per a la memòria històrica»,

coordinada pel professor Jesús Burgueño.

Guiats per Pol Galitó, al matí hom visità

un casal que fou acadèmia d’oficials re-

publicans a Tudela de Segre i les trinxe-

res del turó del Morinyol i del tossal de les

Forques, a Bellmunt d’Urgell i la Sentiu

de Sió, respectivament. Havent dinat a

Camarasa, hom pujà a la cota del Meren-

gue, on es visitaren les fortificacions fran-

quistes. En acabat, es reté visita a Vila-

nova de la Barca.

El 27 i 28 de juny de 2008 s’efec-

tuà una sortida d’estudi a la pica del Ca-

nigó (2.784 m), dirigida pel professor

Jesús Burgueño. L’excursió consistí en

l’ascensió a aquest cim des del refugi de

Cortalets, passant pel pic Jofre.

II Congrés Català de Geografia

Del 29 al 31 de maig de 2008 se celebrà el

II Congrés Català de Geografia (IICCG),

titulat «El mapa com a llenguatge geo-

gràfic», organitzat per la SCG. L’esdeve-

niment comptà amb la participació de

cent noranta-nou congressistes, que pre-

sentaren seixanta-nou comunicacions.

El 29 de maig de 2008, a la seu de

l’IEC, tingué lloc l’acte inaugural, en què

intervingueren Salvador Giner, president

de l’IEC; Josep González-Agàpito, presi-

dent de la Secció de Filosofia i Ciències

Socials (SFCS) de l’IEC; Oriol Nel.lo, se-

cretari de Planificació Territorial de la

Generalitat de Catalunya, i Francesc Na-

dal, president de la SCG. Seguidament es

presentaren les dues primeres ponències:

«Cartografia i paisatge», a càrrec de Vicenç

M. Rosselló, catedràtic de Geografia Física

de la Universitat de València, i «Cartogra-

fia, cultura i societat», a càrrec de Josep M.

Rabella, professor titular de geografia hu-

mana de la Universitat de Barcelona.

A la tarda, també a la seu de

l’IEC, se celebraren les sessions de pre-
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sentació de les comunicacions adscrites a

aquestes dues ponències, moderades, res-

pectivament, per Joan Tort, professor de

la Universitat de Barcelona, i Enric Men-

dizàbal, professor de la Universitat Autò-

noma de Barcelona.

El 30 de maig de 2008, a la seu de

l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC),

es presentaren les altres dues ponències del

congrés: «Història i cartografia», a càrrec

de José Luis Urteaga González, catedrà-

tic de Geografia Humana de la Universitat

de Barcelona, i «Cartografia i innovació», a

càrrec de Xavier Pons, catedràtic de Geo-

grafia Humana de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona. Després, Oriol Nel.lo, se-

cretari de Planificació Territorial de la

Generalitat de Catalunya, pronuncià una

conferència titulada «El marc institucio-

nal de la producció cartogràfica a Catalu-

nya». En acabat, es presentaren tres co-

municacions adscrites a la darrera de les

dues ponències damunt esmentades.

A la tarda, a la seu de l’IEC, se ce-

lebraren les sessions de presentació de les

comunicacions adscrites a aquestes dues

darreres ponències, moderades, respecti-

vament, per João Carlos Garcia, professor

de la Universitat de Porto, i Irene Comp-

te, professora de la Universitat de Girona.

A continuació tingué lloc la con-

ferència de clausura, «Persuasive carto-

graphy in the era of Internet», a càrrec de

Mark Monmonier, professor del Departa-

ment de Geografia de la Universitat de

Syracuse de Nova York. En acabat, se ce-

lebrà l’acte de cloenda del IICCG, en què

intervingueren Joan Vilà-Valentí, mem-

bre de l’IEC; Vicenç Biete, expresident de

la SCG; Maria Dolors Garcia Ramon, ex-

presidenta de la SCG, i Francesc Nadal,

president de la SCG.

El 31 de maig de 2008 s’efectuà

una sortida d’estudi a Vilanova i la Gel-

trú, amb el títol «Visita a la Biblioteca

Museu Víctor Balaguer i descoberta de la

ciutat actual». El matí es dedicà a conèi-

xer la col.lecció cartogràfica d’aquesta bi-

blioteca: Montserrat Comas, directora de

la biblioteca, parlà de «Víctor Balaguer,

el personatge i la biblioteca»; Annamaria

Casassas i Carme Montaner presentaren

«La col.lecció cartogràfica de la Bibliote-

ca Museu Víctor Balaguer», i, finalment,

hom visità la mostra de mapes prepara-

da per la Biblioteca Museu amb motiu del

IICCG. En l’endemig, Jordi Ferrer i Anna

Mompart presentaren «El plànol d’ei-

xample de Vilanova i la Geltrú de 1876».

A la tarda es realitzà un recorregut per la

ciutat per a copsar els darrers canvis de

la Vilanova actual.

El IICCG va comptar amb el su-

port econòmic de l’IEC i la Diputació de

Barcelona; aquesta institució obsequià els

congressistes amb el llibre El territori dels

geòmetres, de Francesc Nadal, José Luis

Urteaga i José Ignacio Muro. També es

lliurà als participants el llibre El mapa

com a llenguatge geogràfic: Recull de tex-

tos històrics (ss. XVII-XX), editat per la SCG;

el llibret Informació geogràfica, que con-
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té la llei i reglament de la informació geo-

gràfica, per gentilesa del Departament de

Política Territorial i Obres Públiques de la

Generalitat de Catalunya, i el recull de re-

sums de les comunicacions presentades,

editat per l’ICC.

Altres actuacions

El senyor Joan Tort, delegat pel presi-

dent, representà institucionalment la SCG

al Consell Assessor de l’Observatori del

Paisatge de Catalunya.

El senyor Antoni Luna fou el re-

presentant institucional de la SCG al Co-

mitè Espanyol de la Unió Geogràfica In-

ternacional (UGI) i realitzà, conjuntament

amb Gemma Cànoves, un guió per a un

audiovisual del llibre España y el Medi-

terráneo: Una reflexión desde la geogra-

fía española en ocasió del XXXI Congrés

Internacional de la UGI, celebrat a Tunis

el 2008.

El senyor Enric Mendizàbal re-

presentà la SCG en el jurat encarregat de

concedir una beca per a l’estada d’un geo-

morfòleg a The Nordic Artists Center de

Dale (Noruega), oferta pel Centre d’Art i

Natura de Farrera (Pallars Sobirà).

La SCG donà suport al congrés de

la UGI Comission on the Dynamics of

Economics Spaces, «Worlds of new work?

Multi-scalar dynamics of new economic

spaces», que es féu a Barcelona del 5 al 8

d’agost de 2008, organitzat pel Grup de

Geografia Econòmica del Departament

de Geografia de la UAB.

La SCG prestà suport a l’exposi-

ció sobre Enric Lluch, muntada a la UAB

en ocasió del seu vuitantè aniversari.

Premis

El 6 de novembre de 2007 fou lliurat el

IV Premi Joan Palau Vera per a treballs

de recerca d’estudiants de batxillerat a

Francesc Bas Cutrina, del Col.legi Claret

de Barcelona, pel treball Introducció al

medi natural de la vila de Moià. Es con-

cediren dos accèssits a Ariadna Boada

Riera, de l’IES Castell d’Estela d’Amer,

pel treball Gastronomia i tradicions mar-

roquines des d’Amer, i a Paula Garcia

Bosch, del mateix institut, pel treball Es-

tudi per sexe i grup d’edat de les Planes

d’Hostoles. El jurat era format per Fran-

cesc Nadal, Enric Mendizàbal i Xavier

Úbeda.

L’abril de 2008 fou lliurat el

XIII Premi Lluís Casassas i Simó a Maria

Barrachina Jiménez pel treball La trans-

formació d’un paisatge ramader: el cas

de la Vall Fosca (Pallars Jussà). 1956/57-

2003. Es concediren dos accèssits a Carles

Guirado González pel treball Del des-

poblament a la revitalització demogràfi-

ca: canvis en el comportament de la po-

blació al Pirineu català (1860-2006). El

cas de l’Urgellet i el Baridà (Alt Urgell -

Cerdanya) i a Narcís Sastre i Fulcarà pel

treball Metropolítica. Ciutat, govern i

territori. Una comparativa entre Londres

i Barcelona. El jurat era format per Fran-

cesc Nadal, Lluís Riudor i Joan Tort.
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El web de la Societat

L’Obrador obert (scg.iec.cat), administrat

per Pau Alegre, ha continuat informant de

tots els actes celebrats a la Societat, així

com d’activitats d’altres institucions que

han estat d’interès geogràfic, com ara con-

ferències, congressos, col.loquis, premis,

llibres i revistes. Amb tot plegat, l’Obra-

dor obert ha continuat ampliant les seves

pàgines, ha seguit diversificant l’autoria

dels seus textos i ha arribat a les dues-

centes setanta ressenyes de llibres escrits

per membres de la SCG.

Enguany cal destacar els textos de

suport al IICCG, que apleguen fragments

de diverses importants obres cartogràfi-

ques, i l’enllaç amb la Mostra Cartogràfi-

ca de la Cartoteca General del Servei de

Biblioteques de la UAB, muntada a l’es-

pai de comunicació virtual Hipàtia amb

motiu del IICCG.

Les activitats científiques organit-

zades per la SCG i descrites fins aquí han

estat possibles gràcies a les subvencions

econòmiques de la Diputació de Barcelo-

na i l’IEC.

Obituari

El gener de 2008 morí el consoci Fran-

cesc Casulleras Fontoba, company infati-

gable de nombroses sortides d’estudi de

la SCG.

Notes diverses

El 26 de novembre de 2007 la consòcia

Àngels Pascual de Sans pronuncià el dis-

curs d’entrada a la SFCS com a membre

numerària de l’IEC.

Un dels nostres consocis, l’arqui-

tecte i urbanista Manuel de Solà-Morales,

ha estat guardonat amb el Premi Rei Jau-

me I, en la categoria d’Urbanisme i Sos-

tenibilitat, concedit per la Fundació Va-

lenciana d’Estudis Avançats.

Publicacions

Treballs de la Societat Catalana de Geo-

grafia, vol. 61-62 i 63.

El mapa com a llenguatge geogràfic: Re-

cull de textos històrics (ss. XVII-XX).

La SCG ha col.laborat en la publicació de

la Residència d’Investigadors Ciència i

compromís social: Élisée Reclus (1830-

1905) i la geografia de la llibertat, que

aplega les conferències pronunciades el

novembre de 2005 amb motiu del cente-

nari de la mort d’aquest geògraf.
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Societat Catalana d’Estudis Històrics

Any de fundació: 1946

Junta Directiva

President: Jaume Sobrequés i Callicó

Vicepresidenta: Montserrat Sanmartí i Roset

Secretari: Alfred Pérez-Bastardas

Tresorera: Rosa Lluch i Bramon

Vicetresorer: Sebastià Riera i Viader

Vicesecretari: Francesc Vilanova i Vila-Abadal

Vocal de publicacions: Mercè Morales i Montoya

Vocals: Agustí Alcoberro i Pericay

Armand de Fluvià i Escorsa

Ricard Soto i Company

Delegat de l’IEC: Albert Balcells i González

Nombre de socis: 199
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Activitats

— Sessió inaugural del curs 2007-2008,

amb la conferència «Les viles medievals:

franqueses i mals usos», a càrrec de la se-

nyora Rosa Lluch. 22 d’octubre de 2007.

— Taula rodona al Museu d’His-

tòria de Catalunya: «Els corrents histo-

riogràfics a la Catalunya del segle xx», amb

la participació dels senyors Antoni Furió,

Francesc Roca, Eva Serra, Jaume Sobre-

qués i Pau Viciano. El moderador en va ser

Josep M. Muñoz. 6 de novembre de 2007.

— Taula rodona «La Solidaritat

Catalana: un balanç (1906-1909)», amb

la participació dels senyors Jordi Casas-

sas («Prat i Cambó: la maduresa d’un

projecte polític»), Alfred Pérez-Bastardas

(«Anàlisi del pressupost extraordinari

de cultura de l’Ajuntament de Barcelona

el 1908») i Santiago Izquierdo («Context

polític de la primera dècada del segle xx»).

Auditori del Museu d’Història de Catalu-

nya, 28 de novembre de 2007.

— Cicle de conferències sobre

Jaume I, amb motiu del vuitè centenari

del seu naixement, que va tenir lloc al

Museu d’Història de Catalunya:

• «Jaume I: una valoració del

regnat», a càrrec de Josep Maria Salrach.

1 d’abril de 2008.
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• «El rei conqueridor: les con-

questes de Mallorca, València i Múrcia», a

càrrec d’Antoni Furió. 8 d’abril de 2008.

• «El rei i la història, claus de

lectura per a un cronista i un monar-

ca», a càrrec de Stefano Maria Cingolani.

15 d’abril de 2008.

• «Cristians, moros i jueus en el

regnat de Jaume I», a càrrec d’Ernest Be-

lenguer. 29 d’abril de 2008.

Publicacions

Butlletí de la Societat Catalana d’Estu-

dis Històrics, núm. 17 (2006).
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Societat Catalana d’Estudis Jurídics

Any de fundació: 1995*

Junta Directiva

President: Josep Cruanyes i Tor

Vicepresident primer: Francesc Xavier Genover i Huguet

Vicepresident segon: Joan Carles Ollé i Favaro

Tresorer: Oriol Sagarra i Trias

Secretari: Josep Serrano i Daura

Vocals: Jordi Pujol i Moix

Marc Vallès i Fontanals

Delegat de l’IEC: Jordi Cots i Moner

Nombre de socis: 75

* Anteriorment, aquesta societat filial era una secció de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Econò-

mics i Socials, fundada el 1951.
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Activitats

— Homenatge a Jesús Lalinde Abadía,

amb la conferència «Dret històric i na-

cionalisme polític a la Catalunya d’avui»,

a càrrec del senyor Romà Piña Homs.

L’acte va tenir lloc a la Reial Acadèmia

de Bones Lletres i comptà amb les inter-

vencions dels senyors Pere Molas i Ribal-

ta, president de la Reial Acadèmia de Bo-

nes Lletres; Josep Cruanyes, president de

la Societat; Josep M. Font i Rius, i Sixto

Sánchez-Lauro. 21 de febrer de 2008

— Participació en el seminari

«Solidarités Fugaces. Solidarités Imagi-

naires», organitzat pel Centre de Recerca

Framespa Hispaniae de la Universitat de

Tolosa II (Le Mirail) i que comptà amb la

intervenció del senyor Josep Serrano i

Daura, secretari de la Societat. 23 i 24 de

febrer de 2008.

— Presentació del llibre Els bojos

a Catalunya. 1850-2000, de la senyora

Sílvia Ventura. Comptà amb les inter-

vencions dels senyors Josep Cruanyes,

Antoni Labad i Félix Pantoja. IEC, 26 de

febrer de 2008.

Col.laboracions

— Col.laboració amb la X Jornada d’Es-

tudis Locals de Bot (Terra Alta): «L’orde
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del Temple, dels orígens a la dissolució».

27 d’octubre de 2007.

— Col.laboració en l’edició de la

jornada «El municipi abans de la Nova

Planta (1716). El cas de la Fatarella».

19 i 20 d’abril de 2008.

Publicacions

Revista Catalana de Dret Privat, núm. 8

(març 2008).

Revista de Dret Històric Català, núm. 6

(desembre 2007).
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Societat Catalana d’Economia

Any de fundació: 1977*

Junta de Govern

President: Pere Puig i Bastard

Vicepresident: Artur Saurí del Río

Tresorer: Humbert Sanz i Garcia

Secretari: Eduard Arruga i Valeri

Vocals: Joan Elias i Boada

Pere Lleonart i Llibre

Àngels Roqueta i Rodríguez

Ernest Sena i Calabuig

M. Antònia Tarrazón i Rodon

Delegat de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Delegat a Brussel.les: Víctor Pou i Serradell

Delegat a Madrid: Josep M. Nus i Badia

Nombre de socis: 260

* Anteriorment, aquesta societat filial era una secció de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Econò-

mics i Socials, fundada el 1951.
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Conferències

— Inauguració del curs acadèmic 2007-

2008: «La política industrial en el centre

mateix de l’estratègia de R+D+I a Espa-

nya», a càrrec de Joan Trullén Thomas,

secretari general d’Indústria del Minis-

teri d’Indústria, Turisme i Comerç. IEC,

25 de setembre de 2007.

— Lliurament de l’XI Premi Ca-

talunya d’Economia: La capacitat inno-

vadora de Catalunya: fets i reptes, a càr-

rec dels guardonats (Isabel Busom, Inés

Macho Satdler, Walter García-Fontes, Ro-

sella Nicolini, Lionel Artige i Xavier Mar-

tínez Giralt). Sala Mediterrània de Caixa

Catalunya, 28 de novembre de 2007.

— «El disseny de mecanismes

econòmics com a eina d’enginyeria social»,

a càrrec de Xavier Calsamiglia, professor

del Departament d’Economia i Empresa

de la Universitat Pompeu Fabra, dins del

cicle de conferències sobre els premis No-
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bel que convoca l’Institut d’Estudis Cata-

lans, organitzada per la Societat Catalana

d’Economia. IEC, 20 de desembre de

2007. El dia 16 de gener de 2008 es va ce-

lebrar el mateix acte a Octubre Centre de

Cultura Contemporània de València.

— Lliurament del IX Premi Fer-

ran Armengol i Tubau: «Métodos econo-

métricos para la valoración cualitativa y

cuantitativa del daño corporal en el segu-

ro del automóvil», a càrrec del guardonat,

Miguel Ángel Santolino Prieto. IEC, 17 de

juny de 2008.

— Cicle de conferències «Temes

de debat contemporani a Catalunya: una

perspectiva en clau econòmica», de gener

a juny de 2008:

• «Aspectes econòmics de la pro-

blemàtica de l’habitatge», a càrrec de Joan

Ràfols, economista. 28 de gener de 2008.

• «El transport aeri a Catalunya:

la lògica del mercat i els objectius polí-

tics», a càrrec de Joan Clavera, catedrà-

tic d’Economia Aplicada de la Universi-

tat Autònoma de Barcelona. 18 de febrer

de 2008.

• «El sector de l’esport, entre la

precarietat i la globalització», a càrrec de

Joan A. Camuñas i Feijoo, professor as-

sociat de la Universitat Autònoma de Bar-

celona. 10 de març de 2008.

• «L’empresa familiar moder-

na», a càrrec d’Albert Gimeno, profes-

sor de l’Escola Superior d’Administra-

ció i Direcció d’Empreses (ESADE) de 

la Universitat Ramon Llull. 28 d’abril 

de 2008.

• «Aspectes econòmics del canvi

climàtic», a càrrec de Josep Garriga, di-

rector de l’Oficina Catalana del Canvi

Climàtic. 19 de maig de 2008.

• «El valor afegit de les energies

renovables», a càrrec de Miquel Cabré,

sotsdirector general d’Alstom Ecotècnia,

i Xavier Farriols, director general de Cop-

cisa Elèctrica. 9 de juny de 2008.

Premis

— Convocatòria del IX Premi Ferran Ar-

mengol i Tubau. Barcelona, 2008. Fou

atorgat a Miguel Ángel Santolino Prieto,

del Departament d’Econometria (Univer-

sitat de Barcelona).

— Convocatòria del VII Premi

Societat Catalana d’Economia. Barcelo-

na, 2008.
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Associació Catalana de Sociologia

Any de fundació: 1979*

Junta Directiva

President: Oriol Homs i Ferret

Vicepresidents: Josep M. Rotger Cerdà

Arturo Rodríguez Morató

Secretària: Teresa Sordé Martí

Tresorera: Remei Casas Borràs

Vocals: Jordi Busquets Duran

Joaquim Casal i Bataller

Màrius Domínguez Amorós

Xavier Godàs Pérez

Encarna Herrera i Martínez

Cristina López Villanueva

Enric Renau Permanyer

Eulàlia Solé i Romero

Marta Soler Gallart

Delegada de l’IEC: Carlota Solé i Puig

Nombre de socis: 314

* Anteriorment, aquesta societat filial era una secció de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Econò-

mics i Socials, fundada el 1951.
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Activitats

Congrés FES 2007

El Congrés Espanyol de Sociologia es va

celebrar a Barcelona el 13, 14 i 15 de se-

tembre de 2007. El Comitè Organitzador

va estar format per representants de les

universitats catalanes, de diverses em-

preses i de la Junta de l’ACS. La valora-

ció del congrés va ser molt bona tant pel

que fa a l’assistència com al debat.

Conferència i seminari de debat teòric

amb Peter L. Berger

«Globalitzant la religió», a càrrec de Pe-

ter L. Berger, professor emèrit de la Uni-

versitat de Boston. 23 d’octubre de 2008.
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Assemblea Ordinària de Socis i discussió

del Pla d’Actuació Municipal

El 5 de febrer de 2008 es va celebrar l’As-

semblea Ordinària de Socis i una reunió

informal amb el comissionat de l’Alcaldia

de Participació Ciutadana de l’Ajunta-

ment de Barcelona, el senyor Ramon Ni-

colau, sobre el Pla d’Actuació Municipal

(PAM) per tal de recollir l’opinió dels so-

ciòlegs i fer-hi aportacions.

XII Concurs de Joves Sociòlegs

El dia 24 d’abril se’n va lliurar el premi

a la senyora Laia Castelló i Santamaria

pel seu treball Les formes de gestió del

treball domèstic assalariat a l’Estat es-

panyol i un accèssit al senyor Lluís Pérez

Lozano per Propietat i llibertat en el pen-

sament social grecollatí.

Cicle de conferències «Democratitzacions»

(maig-juny 2008)

El cicle és format per tres conferències

que giren a l’entorn dels debats actuals

sobre els processos de democratització

que s’estan donant en les nostres socie-

tats, des de l’esfera pública fins a la pri-

vada. Les conferències conviden a refle-

xionar sobre com cadascun dels ponents

ha anat revisant la seva obra i incorpo-

rant una mirada a aquesta democratitza-

ció creixent des de diferents perspectives:

a través de l’estudi de nous moviments

socials, del paper de les dones i del paper

del diàleg en el si de les múltiples noves

formes familiars. Les conferències foren:

— «Imaginant utopies reals», a

càrrec d’Erik Olin Wright (Universitat de

Wisconsin a Madison). 20 de maig de 2008.

— «La revolució dels rols de les

dones com a desafiament polític», a càr-

rec de Gøsta Esping-Andersen (Universi-

tat Pompeu Fabra). 12 de juny de 2008.

— «Les famílies d’avui: més de-

mocràcia i més jerarquia», a càrrec d’E-

lisabeth Beck-Gernsheim (Universitat

Friedrich Alexander d’Erlangen-Nurem-

berg). 25 de juny de 2008.

I Premi Catalunya de Sociologia

L’Associació Catalana de Sociologia ha

instituït el I Premi Catalunya de Sociolo-

gia. Durant aquests mesos la Junta ha tre-

ballat per publicar les bases i l’organitza-

ció del premi, que està previst que sigui

lliurat en un acte precongressual del 

V Congrés Català de Sociologia. El pre-

mi té per objectiu promoure i reconèixer

la recerca sociològica que es fa a Catalu-

nya i s’ofereix a científics i professionals

consolidats que treballen en l’àmbit de la

sociologia. La dotació, que en la primera

edició l’aporta la Fundació Jaume Bofill,

és de 6.000 euros.

Seminari de Teoria Sociològica Crítica

Raimon Bonal

El seminari es va crear l’any 1996 amb

l’objectiu de fomentar la lectura directa i

el debat obert de les obres clau de la so-

ciologia i d’altres ciències socials, per tal

de contribuir a superar una situació en la
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qual freqüentment es parla i s’escriu de

llibres que no s’han llegit. Raimon Bonal,

expresident de l’ACS, en va ser un dels

fundadors. S’hi han llegit i debatut obres

com Economia i societat, de Max Weber;

La riquesa de les nacions, d’Adam Smith,

o la Teoria de l’acció comunicativa, de

Jürgen Habermas. La primera sessió es va

celebrar el 28 d’abril de 2008.

Primer Fòrum Mundial de Sociologia de

l’Associació Internacional de Sociologia

Sota el lema «La investigació sociològica

i el debat públic», el Primer Fòrum Mun-

dial de Sociologia de l’Associació Inter-

nacional de Sociologia, organitzat con-

juntament amb aquesta associació i la

Federació Espanyola de Sociologia, es va

celebrar del 5 al 8 de setembre de 2008.

Preparació del V Congrés Català 

de Sociologia

Durant aquest curs s’ha continuat treba-

llant en la preparació del V Congrés Ca-

talà de Sociologia, previst per al 17, 18 i

19 d’abril de 2009. Sota el lema «Immi-

gració estrangera i estructura social a Ca-

talunya», les sessions se celebraran al re-

cinte de l’IEC-ACS, a Barcelona ciutat, i

a la UAB, a Bellaterra. Els dos comitès

(científic i organitzador) ja han estat cons-

tituïts, com també tots els grups de treball.

Publicacions

Butlletí de l’Associació Catalana 

de Sociologia

És una eina de comunicació interna per

als socis, en què la informació sobre la so-

cietat es complementa amb articles o co-

mentaris, així com amb un apartat per a

les novetats bibliogràfiques vinculades

a la nostra especialitat i també notícies de

l’Associació. Aquest any se n’han publi-

cat quatre números, amb un tiratge de

tres-cents exemplars.

Es distribueix en paper i en for-

mat electrònic als socis i també està dis-

ponible a la nostra pàgina web. Aquests

són els números publicats:

Butlletí, núm. 91 (setembre 2007).

Butlletí, núm. 92 (novembre 2007).

Butlletí, núm. 93 (gener 2008).

Butlletí, núm. 94 (març 2008).

Revista Catalana de Sociologia

Durant aquest període se n’ha publicat el

número 22, que ha estat l’encarregat

d’estrenar una nova etapa d’aquesta pu-

blicació, en un format digital de transició

cap a un format totalment digitalitzat.

Aquest número era un recull d’articles

publicats en edicions anteriors.

Societat Catalana 2008

Es tracta d’una obra en què s’analitzen els

esdeveniments de major rellevància social,

política i econòmica ocorreguts a Catalu-

nya durant l’any 2007. Forma part d’un

projecte en què es preveu donar continuï-

tat a la publicació, de forma que, cada any,

reconeguts sociòlegs aportin una radiogra-

fia sociològica de la realitat catalana.
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Societat Catalana d’Estudis Litúrgics

Any de fundació: 1970

Junta Directiva

President: Miquel dels Sants Gros i Pujol

Secretari: Rafael M. Bofill i Fransí

Vocals: Sebastià Janeras i Vilaró

Joan Bellavista i Ramon

Pere Farnés i Scherer

Delegat de l’IEC: Anscari Manuel Mundó i Marcet

Nombre de socis: 38
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Activitats

Conferència «Memòria arqueològica del

culte a sant Fruitós a la ciutat de Tarra-

gona», a càrrec de Cristina Godoy i Fer-

nández. 29 de maig de 2008.
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Societat Catalana de Musicologia

Any de fundació: 1973

Junta Directiva

President: Joaquim Garrigosa i Massana

Vicepresident: Romà Escalas i Llimona

Secretari: Jordi Rifé i Santaló

Tresorer: Jordi Ballester i Gibert

Vocals: Xosé Aviñoa Pérez

Màrius Bernadó i Tarragona

Xavier Daufí i Rodergas

Josep Dolcet i Rodríguez

Delegat de l’IEC: Romà Escalas i Llimona

Nombre de socis: 87
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Activitats

— Sessió científica a Montserrat, 29 de

setembre de 2007:

• Comunicació i debat dels doc-

tors Josep M. Gregori i Jordi Rifé sobre el

projecte de recerca als arxius catalans.

• Sessió científica a càrrec del

pare Gregori Estrada entorn del Llibre

Vermell de Montserrat.

— Sessió científica al Museu de la

Música de Barcelona, 18 de desembre 

de 2007:

• Visita acompanyada a la nova

seu del Museu de la Música de Barcelona.

• Sessió científica «Cofradías y

música en el entorno urbano del siglo

xvii: el caso de Madrid. Estudio de la la-

bor de patronazgo llevada a cabo por las

cofradías en las festividades religiosas

celebradas en Madrid a lo largo del si-

glo xvii», a càrrec del senyor Luis Roble-

do, catedràtic d’Història de la Música al

Conservatori Superior de Madrid i inves-

tigador.

— Sessió científica a Rupit, 10 de

maig de 2008:

• Fundació La Fontana: presen-

tació del carilló xinès Bien-zhong pel pro-

fessor Romà Escalas.

• Visita a la col.lecció d’instru-

ments ètnics La Fontana.

— Reunions ordinàries de la Jun-

ta per a la programació i organització de

les trobades.
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— Preparació de la Revista Cata-

lana de Musicologia.

— Assistència del president i el

vicepresident a diverses reunions de l’IEC

(plenaris i reunions de la Secció Històrico-

Arqueològica).

— Redacció per part de diversos

membres de la Societat Catalana de Mu-

sicologia d’un llibre d’anàlisi de la Revis-

ta Musical Catalana que ha de ser publi-

cat per l’Institut d’Estudis Catalans amb

motiu del centenari del Palau de la Músi-

ca Catalana.
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Amics de l’Art Romànic

Any de fundació: 1977 

Junta Directiva 

Presidenta: M. Teresa Matas i Blanxart 

Vicepresident: Antoni González i Moreno-Navarro 

Secretari: Josep M. Palau i Baduell 

Tresorer: Joan Valero Molina 

Vocals: Francesca Español i Bertran 

Joaquim Graupera i Graupera 

Verònica Jiménez Ferran 

Rosa M. Martín i Ros 

Elena Martínez i Gay 

Aida Mestres i Domènech 

Josep M. Xarrié i Rovira 

Secretària redactora: M. Dolors Solé i Gras 

Delegat de l’IEC: Joan-Ferran Cabestany i Fort 

Nombre de socis: 505
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Sessió inaugural

La sessió inaugural del curs 2007-2008

tingué lloc el dia 14 de novembre de 2007

a la Sala d’Actes del Consell Superior d’In-

vestigacions Científiques a Barcelona i fou

a càrrec del doctor Joaquín Yarza Luaces,

catedràtic emèrit de la Universitat Autò-

noma de Barcelona, qui tractà el tema «El

Bordado de la Creación de la catedral de

Girona». L’acte fou presidit pel delegat

de l’IEC a la nostra filial, el doctor Joan-

Ferran Cabestany i Fort, acompanyat de

la presidenta de la societat filial.

Presentacions

El dissabte dia 8 de setembre de 2007 el

doctor Joan-Ferran Cabestany i Fort,

membre de l’IEC, presentà a l’Ajunta-

ment de Vall de Cardós (Ribera de Car-

dós, Pallars Sobirà) el llibre Les esglésies

romàniques de la vall de Cardós, obra de

Joan-Ferran Cabestany i Fort, M. Tere-

sa Matas i Blanxart i Josep M. Palau i Ba-

duell. L’acte fou presidit pel regidor de

Cultura de l’Ajuntament de Vall de Car-

dós, el senyor Eulogio López Otero, i pel

senyor Pepe Quero Bernal, en represen-
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tació del Consell Comarcal del Pallars

Sobirà.

El dimecres dia 23 de gener de

2008 es presentaren al Saló del Vigatà del

Palau Moja els estudis de pintura romà-

nica Santa Maria de Cervià de Ter: Estu-

di de les pintures murals del transsepte i

El conjunt de pintures murals de l’esglé-

sia de Sant Esteve de Canapost: Aproxi-

mació a l’estudi iconogràfic, de M. Tere-

sa Matas i Blanxart i Josep M. Palau i

Baduell, del Centre d’Art Romànic Català

(ARCAT) de l’IEC, i Pere Rovira i Pons,

del Centre de Restauració de Béns Mobles

de la Generalitat de Catalunya. L’acte fou

presidit pel senyor Josep M. Carreté i Na-

dal, director general del Patrimoni Cul-

tural de la Generalitat de Catalunya, i

glossà una síntesi dels estudis el doctor

Joan-Ferran Cabestany i Fort, membre

de l’IEC.

El dijous dia 8 de maig de 2008 es

presentà a l’estatge del Museu Arxiu de

Santa Maria de Mataró el dinovè volum

de la revista Lambard: Estudis d’Art Me-

dieval. L’acte fou presidit pel doctor Joan-

Ferran Cabestany i Fort, membre de l’IEC

i delegat de l’IEC per a Amics de l’Art

Romànic; per la senyora Núria Gómez i

Borrell, presidenta del Grup d’Història del

Casal de Mataró, i pel senyor Manuel Sa-

licrú i Puig, director del Museu Arxiu de

Santa Maria, i anà a càrrec de la doctora

Roser Salicrú i Lluch, científica titular del

Departament d’Estudis Medievals de la

Institució Milà i Fontanals del CSIC.

La Junta Directiva d’Amics de

l’Art Romànic va voler sumar-se a la ce-

lebració del Centenari de l’Institut d’Es-

tudis Catalans amb l’edició d’aquest vo-

lum de la revista Lambard, el qual inclou

els següents articles: «Articulación de los

espacios cultuales en Sant Pere de Galli-

gants: indagación acerca de una arqui-

tectura con nexos sonoros», de Gerardo

Boto Varela; «El retaule, els sepulcres de

Gerb i la inscripció fundacional de la ca-

pella de Santa Maria i Sant Antoni», de

Francesca Español i Bertran; «Arquitec-

tura i repoblació a la Catalunya dels se-

gles x-xi: parròquies i sagreres: els exem-

ples d’Àger i Tartareu», de Francesc Fité

i Llevot; «El temple gòtic de Santa Maria

de Mataró», de Joaquim Graupera i

Graupera; «El mestre Antoni Valls a la

catedral de Vic: noves dades documen-

tals», de Verònica Jiménez Ferran; «La

iconografia dels diables a la història de

Job en la Bíblia de Rodes i en la Bíblia

de Ripoll», d’Estrella Massons i Rabassa;

«Revaloració d’un conjunt oblidat: les

pintures murals romàniques de Sant An-

dreu de Baltarga», de M. Teresa Matas i

Blanxart i Josep M. Palau i Baduell; «La

documentación y los dos edificios romá-

nicos de la antigua colegiata de Santa

María de Tudela», de María Luisa Mele-

ro Moneo; «Romà o romànic? Presències

antiquitzants en l’escultura gironina del

segle xi», de Marc Sureda i Jubany; «I le-

oni stilofori (sec. xii) del portale della ba-

silica inferiore di Santa Maria Assunta a
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Rieti: un intervento di restauro e di rico-

llocazione», d’Ileana Tozzi; «El Sant En-

terrament de Sant Andreu de Ribesaltes»,

de Joan Valero Molina, i «El retablo de

Santo Domingo de Tamarit de Llitera»,

de Joaquín Yarza Luaces.

Celebració del I Col.loqui Internacional

Els dies 23 i 24 de novembre de 2007 es

dugué a terme el I Col.loqui Internacio-

nal, dedicat a «Art i litúrgia a l’Occident

medieval». El dia 23 de novembre es du-

gueren a terme cinc conferències a la Uni-

versitat de Barcelona:

— «L’organització litúrgica dels

edificis religiosos del primer cristianisme

(segles iv-vii)», a càrrec de la doctora Gi-

sela Ripoll (Universitat de Barcelona).

— «L’àmbit presbiteral i el cor en

els edificis romànics catalans», a càrrec

de la doctora Francesca Español (Uni-

versitat de Barcelona).

— «L’altar i el seu mobiliari», a

càrrec del doctor Justin Kroesen (Univer-

sitat de Groningen).

— «El pontifical als regnes pe-

ninsulars i la litúrgia», a càrrec del doc-

tor Joaquín Yarza (Universitat Autònoma

de Barcelona).

— «Un exemple de litúrgia pro-

cessional», a càrrec del doctor Xavier

Dectot (Museu Cluny, París).

El dissabte dia 24 de novembre la

doctora Júlia Beltran, del Museu d’Histò-

ria de la Ciutat, i la doctora Francesca

Español conduïren la visita al conjunt

episcopal de la catedral de Barcelona, a

la qual assistiren unes cent quaranta

persones.

Conferències

Al llarg del curs, amb una mitjana d’en-

tre cinquanta i seixanta assistents, es du-

gueren a terme quatre conferències sobre

diferents aspectes relacionats amb el món

medieval. Aquestes es completaren amb

les Jornades Científiques i els cicles de

conferències.

— Sessió de treball - conferència

«El claustre de la catedral de Barcelona»,

a càrrec del doctor Joan Valero Molina.

L’acte tingué lloc als locals de l’SPAL de

la Diputació de Barcelona el 27 de febrer

de 2008.

— Sessió de treball - conferència

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

resme medieval», a càrrec del senyor Joa-

quim Graupera i Graupera. L’acte tingué

lloc als locals de l’SPAL de la Diputació de

Barcelona el 26 de març de 2008.

— Sessió de treball - conferència

«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 i Ros. L’acte tingué lloc als locals

de l’SPAL de la Diputació de Barcelona

el 30 d’abril de 2008.

— Sessió de treball - conferència

«Jaume I (1208-1276). El centenari del

seu naixement», a càrrec del doctor Joan-

Ferran Cabestany i Fort. L’acte tingué
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lloc a la Sala d’Actes del Consell Superior

d’Investigacions Científiques a Barcelona

el 28 de maig de 2008.

Jornades

— Jornada Científica d’Amics de l’Art

Romànic, a la Delegació de l’IEC a Cas-

telló, sobre el tema «El pas del romànic

al gòtic a terres de Castelló». Hi intervin-

gueren Joan-Ferran Cabestany i Fort,

membre de l’IEC; Francesca Español,

professora de la Universitat de Barcelona,

i Joan Feliu Franch, professor de la Uni-

versitat Jaume I. 4 d’octubre de 2007.

— El doctor Joan-Ferran Cabes-

tany i Fort participà en les IV Jornades

d’Història i Arqueologia Medieval del Ma-

resme amb la conferència «El monestir

medieval en la geografia de la Catalunya

Vella». 10 de novembre de 2007.

— II Jornada Científica d’Amics

de l’Art Romànic, a la Delegació de l’IEC

a Lleida, sobre el tema «L’Estudi Gene-

ral de Lleida i l’art (segles xiv-xv)». Hi

intervingueren Joan-Josep Busqueta i Riu,

professor de la Universitat de Lleida i di-

rector de l’Institut d’Estudis Ilerdencs;

Joan-Ramon González i Pérez, cap del Ser-

vei d’Arqueologia de l’Institut d’Estudis

Ilerdencs; Francesca Español, professora

de la Universitat de Barcelona; Francesc

Fité i Llevot, professor de la Universitat

de Lleida; Albert Velasco, conservador

del Museu de Lleida, diocesà i comarcal,

i Joan-Ferran Cabestany i Fort, membre

de l’IEC. 15 d’octubre de 2007. 

— III Jornada Científica d’Amics

de l’Art Romànic, a la Delegació de l’IEC

a Lleida: «Sant Pere d’Àger: un exemple

de promoció artística als segles xi i xii».

L’acte tingué lloc a la seu de l’Institut d’Es-

tudis Ilerdencs. La sessió fou presidida pel

director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs,

el doctor Joan-Josep Busqueta. El doctor

Joan-Ferran Cabestany i Fort dissertà so-

bre «La canònica: centre de cristianització

i de la cultura altmedieval de la Catalunya

Vella». La doctora Francesca Español 

i Bertran, professora de la Universitat de

Barcelona, parlà de «L’entorn domèstic

d’un magnat del segle xi: els béns mo-

bles d’Arnau Mir de Tost i Arsendis». El

doctor Francesc Fité i Llevot, professor de

la Universitat de Lleida, parlà sobre «Ar-

nau Mir de Tost i la fundació de la col.le-

giata de Sant Pere d’Àger». Conclogué el

torn de conferències el doctor Joaquín Yar-

za Luaces, catedràtic emèrit de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona, el qual ex-

posà «Las pinturas románicas de Àger y el

círculo de Pedret». 13 de maig de 2008.

Visites

— Visita a l’exposició «Gilabertus. Un

viatge decisiu a la descoberta del romà-

nic», al Museu Episcopal de Vic, conduï-

da pel comissari de l’exposició, el doctor

Eduard Riu-Barrera, del Servei de Patri-

moni Arqueològic de la Generalitat de

Catalunya. 1 de desembre de 2007.

— Visita al monestir de Sant Pau

del Camp de Barcelona, conduïda pel
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doctor Joan-Ferran Cabestany, mem-

bre de l’IEC i delegat a la nostra societat.

19 de gener de 2008.

— Visita a l’exposició «El romà-

nic i la Mediterrània. Catalunya, Toulou-

se i Pisa (1120-1180)», al Museu Nacio-

nal d’Art de Catalunya, conduïda pel

comissari de l’exposició, el doctor Manuel

Castiñeiras i González, conservador del

Departament d’Art Romànic de l’esmen-

tat Museu. 15 de març de 2008.

— Visita al monestir de Sant Be-

net de Bages, conduïda per l’arquitecte i

director del pla de restauració d’aquest

monestir, el doctor Josep M. Esquius,

acompanyat del delegat de l’IEC per a la

nostra filial, el doctor Joan-Ferran Ca-

bestany, membre de l’IEC. 19 d’abril 

de 2008.

— Visita a les pintures murals in

situ de Sant Víctor de Dòrria, conduïda

per la doctora M. Teresa Matas, presi-

denta de l’entitat; el doctor Joan-Ferran

Cabestany, membre de l’IEC, i el senyor

Pere Rovira, restaurador del Centre de

Restauració de Béns Mobles de la Ge-

neralitat de Catalunya. 17 de maig 

de 2008.

XV edició del Premi dels Amics de l’Art

Romànic

Premi instituït l’any 1993 i ofert a un tre-

ball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig

sobre art i cultura catalans del període

medieval. Aquest curs es convocà per

quinzena vegada i corresponia a una

aportació sobre el període preromànic i

romànic. El premi quedà desert.

Assistència a sessions científiques

La vocal de Junta Aida Mestres i Domè-

nech assisteix al Curs de cultura medie-

val 2007: «L’arquitectura religiosa abans

del romànic», organitzat per Amics de

l’Art Romànic del Bages. 22, 23, 25 i 31

d’octubre de 2007.

La presidenta de l’entitat, M. Te-

resa Matas, assisteix a les IV Jornades

d’Història i Arqueologia Medieval del Ma-

resme, que tingueren lloc a Ripoll el 10 de

novembre de 2008.

El delegat de l’IEC, Joan-Ferran

Cabestany, assisteix al seminari «El

romànic de muntanya: materials, tècni-

ques i colors», que tingué lloc a la Sala

d’Actes de la Residència d’Investigadors

del CSIC el 29 i 30 de novembre de 2008.

El delegat de l’IEC, Joan-Ferran

Cabestany, i la presidenta de l’entitat, M.

Teresa Matas, assisteixen a la inaugura-

ció de l’església de la Trinitat de Sant Mi-

quel de Cuixà. 30 de març de 2008.

La vocal de publicacions, Rosa M.

Martín i Ros, assisteix al cicle de con-

ferències entorn de l’exposició «El romà-

nic i la Mediterrània. Catalunya, Toulouse

i Pisa (1120-1180)», al Museu Nacional

d’Art de Catalunya. 26 de març, 2, 16 i

29 d’abril i 7 de maig de 2008.

El tresorer, Joan Valero, assisteix

a la presentació de la Joia del Museu de

Lleida, diocesà i comarcal, en el Dia 

SO
C

IE
T

A
T

S 
FI

L
IA

L
S

457

 Memòria 2007-2008 - 5  3/7/09  07:26  Página 457



Internacional dels Museus. 16 de maig

de 2008.

El vocal Joaquim Graupera assis-

teix a la 89e Session d’Été de l’École 

Antique de Nîmes, dedicada a «Demeures

urbaines et demeures fortifiées du Midi

médiéval». 4-10 de juliol de 2008.

El membre del Consell de Redac-

ció de Lambard Jordi Camps Sòria par-

ticipa a les XL Journées de Cuxa amb la

ponència «Le décor de l’église de Santa

Maria d’Artés et la sculpture du xie siè-

cle en Catalogne». 9-16 de juliol de 2008.

Els vocals Francesca Español i

Joaquim Graupera participen en el curs

«Arquitectura i formes artístiques medie-

vals: ús i funció ii», organitzat per la Uni-

versitat de Lleida i celebrat a la Seu d’Ur-

gell del 14 al 17 de juliol de 2008.

Publicacions

Lambard: Estudis d’Art Medieval [Barce-

lona], vol. xix (2006-2007).

Yarza Luaces, Joaquín. Entre lo medieval

y la tradición clásica: El «tapiz» de la

Creación de Girona. Barcelona: Insti-

tut d’Estudis Catalans, 2007.

Matas i Blanxart, M. Teresa; Palau i Ba-

duell, Josep M.; Rovira i Pons, Pere. El

conjunt de pintures murals de l’esglé-

sia de Sant Esteve de Canapost: Apro-

ximació a l’estudi iconogràfic. Barce-

lona: Institut d’Estudis Catalans, 2008.

Matas i Blanxart, M. Teresa; Palau i Ba-

duell, Josep M.; Rovira i Pons, Pere.

Santa Maria de Cervià de Ter: Estu-

di de les pintures murals del trans-

septe. Barcelona: Institut d’Estudis

Catalans, 2008.

Art i litúrgia a l’Occident medieval. VIII

Col.loqui i I Col.loqui internacional.

Barcelona. [En premsa]

Cabestany i Fort, Joan-F.; Matas i Blan-

xart, M. Teresa; Palau i Baduell, Jo-

sep M. Les esglésies romàniques des

de Sant Pere de Burgal a la vall d’Às-

sua. Barcelona. [En premsa]

Lambard: Estudis d’Art Medieval [Bar-

celona], vol. xx (2007-2008). [En

premsa]
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Societat Catalana de Pedagogia

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

President: Martí Teixidó i Planas

Vicepresidents: Joan Mallart i Navarra

Joan Soler i Mata

Secretari: Josep Palau Orta

Tresorera: Maria Dolors Maura i Pascuet

Vocals: Immaculada Bordas i Alsina 

Rosa M. Codines i Rovira

Enric Corominas i Rovira

Sofia Isus Barado

Josep-Lluís Rodríguez i Bosch

Responsable de publicacions: Conrad Vilanou i Torrano

Delegat de l’IEC: Ricard Torrents i Bertrana

Nombre de socis: 124
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Activitats

— Sessió inaugural del curs 2007-2008,

amb la conferència «Cent anys d’Institut

d’Estudis Catalans, un segle de pedago-

gia», a càrrec del senyor Jordi Monés i

Pujol-Busquets, professor i investigador.

Reial Acadèmia de Medicina de Catalu-

nya, 1 d’octubre de 2007.

— Trobada sobre Narracions i

Pedagogia a la Universitat de València

(edifici Octubre). 27 d’octubre de 2007.

• Taula rodona «Narracions i pe-

dagogia, aspectes teòrics i pràctics: És

possible i recomanable un cànon de nar-

racions dels Països Catalans per als nos-

tres escolars?», amb la participació de

Lluís Busquets i Blanca Serra.

• Taula rodona sobre gèneres nar-

ratius, amb la participació de Vicent Sal-

vador («Novel.la i conte») i Enric Bala-

guer («Literatura del jo i construcció de

l’individu»).

• Conferència «Sobre la Guerra

de Successió 1707-1715/16 i la Nova

Planta. Quan el mal ve d’Almansa», a càr-

rec d’Oriol Garcia i Jordi Peñarroja.
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— Seminari «La societat, en tran-

sició. La segona renovació de l’escola».

Reial Acadèmia de Medicina de Catalu-

nya, 29 i 30 de novembre de 2007.

• Conferència «Televisió i edu-

cació: un binomi compatible?», a càrrec

de la senyora Núria Llorach i Boladeras,

psicòloga i màster en polítiques públi-

ques i consellera del Consell de l’Audio-

visual de Catalunya. 29 de novembre 

de 2007.

• Conferència «Repensar la insti-

tució escolar i les pràctiques pedagògi-

ques a la Catalunya d’avui», a càrrec del

senyor Joan-Josep Llansana i González,

mestre, pedagog, professor d’educació se-

cundària i inspector d’educació a la zona

de Manlleu. 29 de novembre de 2007.

• Conferència «Tendències ac-

tuals en els valors dels joves catalans», a

càrrec del senyor Lluís Sáez i Giol, sociò-

leg i professor d’universitat. 30 de no-

vembre de 2007.

• Conferència «Pedagogia, políti-

ca educativa i els reptes en l’educació», a

càrrec del senyor Joaquim Núñez i Caba-

nillas, mestre, pedagog, professor d’edu-

cació i subdirector general de Formació

Permanent del Departament d’Educació

de la Generalitat de Catalunya. 30 de no-

vembre de 2007.

— Conversa pedagògica amb la

doctora Judith Bernhard: «L’alumnat im-

migrant de procedència molt diversa.

Models escolars i recerques». 3 de març

de 2008.

— Presentació del cinquè volum

de la Revista Catalana de Pedagogia, a

càrrec del professor Joan Soler i Mata.

Durant l’acte, Eulàlia Collelldemont,

coordinadora del tema monogràfic del

volum que es presentava, va pronunciar

la conferència «Els espais i el temps en

l’educació estètica». La sessió va tenir lloc

a la Sala Segimon Serrallonga de la Uni-

versitat de Vic. 8 d’abril de 2008.

— «Primavera pedagògica», ce-

lebrada a l’Institut d’Estudis Catalans el

29 i 30 de maig de 2008. Comunicacions

presentades per joves pedagogs:

• «Polítiques educatives», a càr-

rec de Silvia Puente.

• «Desigualtats educatives», a

càrrec de Gerard Ferrer i Esteban.

• «Teoria i història de la peda-

gogia», a càrrec d’Isabel Vilafranca i

Manguan.

• «Educació i interculturalitat»,

a càrrec d’Isabel Sanz Romero.

• «Valors i TIC a l’aula», a càr-

rec d’Elisabet Higueras i Albert.

• «Incorporació social a l’aula»,

a càrrec de Joan Manuel Torres i Bu-

jalanca.

• «Reptes educatius i mitjans de

comunicació», a càrrec de Gualbert Var-

gas i Gómez.

• «Educació i món laboral», a

càrrec de Sílvia Lombarte i Bel.

— Jornades tècniques «Els mu-

seus pedagògics virtuals, la difusió com a

instrument de patrimonialització dels
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fons educatius». Acte en col.laboració

amb la Universitat de Vic que va tenir

lloc a la Sala Segimon Serrallonga. Du-

rant les jornades es va pronunciar la con-

ferència «La creació de patrimoni digi-

tal», a càrrec de Glòria Munilla. 9 de juny

de 2008.

Publicacions

Revista Catalana de Pedagogia, vol. 5

(2006). [Publicació: any 2007]
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Societat Catalana d’Estudis Clàssics

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

Presidenta: Montserrat Jufresa i Muñoz

Vicepresident: Jaume Almirall i Sardà

Tresorer: Carles Garriga i Sanç

Secretari: Josep Maria Escolà i Tuset

Vocals: Mariàngela Vilallonga Vives

Josep Lluís Vidal i Pérez

Delegat de l’IEC: Carles Miralles i Solà

Nombre de socis: 224

M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

07
-2

00
8

462
Activitats

— Curs «Vells papirs, textos nous. Papirs

literaris grecollatins: aportacions recents».

Posada al dia, a càrrec d’especialistes del

país i de fora, sobre noves aportacions de

la papirologia a la literatura i a la filosofia

del món antic. Panorama complet i docu-

mentat de les novetats més interessants que

s’han produït en els darrers anys en aquest

àmbit, algunes de les quals han resultat de

gran transcendència per a aquests estudis.

• «L’apporto dei papiri allo stu-

dio della filosofia antica: vecchie e nuove

acquisizioni», a càrrec de Tiziano Doran-

di. 21 de febrer de 2008.

• «El nou papir de Safo», a càr-

rec de Carles Garriga. 6 de març de 2008.

• «El nou Simònides», a càrrec

d’Àngel Martín. 27 de març de 2008.

• «L’Empèdocles d’Estrasburg»,

a càrrec de Francesc Casadesús. 3 d’abril

de 2008.

• «El nuevo Posidipo del papiro

de Milán», a càrrec d’Esteban Calderón.

10 d’abril de 2008.

• «Lectura de Posidip, el poeta

retrobat», a càrrec de Jaume Almirall.

17 d’abril de 2008.

• «L’apporto dei papiri alla sto-

ria della filologia in età ellenistico-roma-

na», a càrrec de Franco Montanari. 8 de

maig de 2008.

• «Problemas prácticos de la lite-

ratura latina en papiro», a càrrec d’Alberto

Nodar i Sofía Torallas. 15 de maig de 2008.

• «Ercolano: papiri latini in una

biblioteca greca», a càrrec de Paolo Ra-

diciotti. 22 de maig de 2008.
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• «El nou Arquíloc», a càrrec de

Carles Miralles. 29 de maig de 2008.

— Programa «La ciutat en el

món antic».

El programa, que presentà alguns

dels aspectes més interessants sobre la

ciutat a l’antiguitat grecollatina, fou una

posada al dia en qüestions de metodolo-

gia i de recerca.

• «Mites fundacionals a l’entorn

de la polis», a càrrec de Teresa Fau, i

«L’organització simbòlica del territori de

la polis: mite i ritual», a càrrec de Jesús

Carruesco. 7 de juliol de 2008.

• «Calendari i ciutat», a càrrec

de Montserrat Reig, i «Mite i articulació de

l’espai polític a l’antic Laci», a càrrec 

de Diana Gorostidi. 8 de juliol de 2008.

• «La guerra, la ciutat i les do-

nes», a càrrec de Maria Dolors Molas, i

«Llegir el territori de la ciutat», a càrrec

d’Isabel Rodà. 9 de juliol de 2008.

• «Llocs de salut i llocs de savie-

sa a la ciutat», a càrrec de Luigi Caliò, i

«Els no ciutadans: estrangers i esclaus»,

a càrrec de Bibiana Morante. 10 de juliol

de 2008.

• «Hel.lenisme i ciutat», a càrrec

de Francesca Mestre, i «Tots els camins

duen a Roma», a càrrec de Pilar Gómez.

11 de juliol de 2008.

• «La dona i la casa: dins i fora»,

a càrrec de Maite Calvo, i «El camp, som-

ni utòpic de la ciutat», a càrrec de Josep

Maria Escolà. 14 de juliol de 2008.

• «Ciutat i utopia en el Renaixe-

ment», a càrrec de Rosa Rius, i «Metges i

medicina a Roma», a càrrec de Josep

Lluís Vidal. 15 de juliol de 2008.

• «Roma i la nova Roma», a càr-

rec d’Ernest Marcos. 16 de juliol de 2008.

— Col.loqui «Els gèneres del tea-

tre grec».

Proposta per a presentar i discu-

tir les fronteres en la tasca d’anar elimi-

nant l’espai dels diversos gèneres tea-

trals així com allò que allunya o apropa

el teatre respecte d’altres formes d’ex-

pressió.

• «The Greek dramatic genres:

theoretical perspectives», a càrrec de Mi-

chael Silk; «La caracterització lingüística

dels gèneres dramàtics», a càrrec de Jor-

di Redondo, i «Generi drammatici e re-

toriche», a càrrec d’Anna Beltrametti.

24 d’abril de 2008.

• «Il Prometeo incatenato: che

genere di tragedia?», a càrrec d’Angela

Andrisano, i «Les Bacchantes: une para-

comédie?», a càrrec de Rossella Saetta-

Cottone. 25 d’abril de 2008.
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Societat Catalana d’Estudis Numismàtics

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

President: Miquel Crusafont i Sabater

Vicepresident: Leandre Villaronga i Garriga

Secretari: Xavier Sanahuja i Anguera

Tresorer: Rafael Comas i Ezequiel

Vocal primera: Anna M. Balaguer i Prunés

Vocal segon: Antoni Turró i Martínez

Vocal tercer: Jaume Benages i Olivé

Vocal quart: Xavier Jorba i Serra

Delegat de l’IEC: Manuel Riu i Riu

Nombre de socis: 167
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L’Assemblea General Ordinària anual fou

convocada el dia 8 d’abril a la Sala Prat

de la Riba de l’IEC.

Activitats

El 14 de novembre de 2007 es presentà

l’obra Les monedes de 30 sous mallor-

quins de 1821, de Jaume Boada i Salom,

editada pel Grup Filatèlic i del Col.leccio-

nisme de Palma amb la col.laboració de la

SCEN. La presentació fou encarregada al

doctor Gaspar Feliu, membre de l’IEC. En

el mateix acte, la SCEN presentà la me-

dalla commemorativa del Centenari de

l’Institut d’Estudis Catalans, realitzada

per l’escultor Josep Maria Subirachs. La

presentació de l’única medalla oficial

commemorativa d’aquest esdeveniment

fou a càrrec de Miquel Crusafont i fou

presidida per Antoni Riera, vicepresident

de l’IEC. Es van encunyar dues-centes

medalles de coure i vuit d’argent.

El 18 de desembre de 2007 fou

presentada la darrera monografia de Jau-

me Benages i Olivé, Corpus de les mone-

des visigodes de Tarragona, editada per

la SCEN amb la col.laboració del Museu

Nacional Arqueològic de Tarragona i de

l’Ajuntament de Tarragona. Francesc Tar-

rats Bou, director del MNAT, en féu la

presentació.

El dia 8 d’abril de 2008 fou pre-

sentat el número 37 de l’anuari Acta Nu-

mismàtica, corresponent a l’any 2007.
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Consultes

A part de les consultes internes de la So-

cietat, promogudes per membres de la

SCEN que sovint proposen exemplars

numismàtics de prou interès com per a

ser estudiats i publicats a l’Acta Nu-

mismàtica, durant el curs 2007-2008

també s’han atès consultes externes que

són repertoriades a les successives edi-

cions d’Acta Numismàtica.
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Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

Presidenta: Margarita Castañer i Vivas

Vicepresident: Josep M. Llop i Torné

Secretari: Jordi Oliver i Solà

Tresorer: Xavier Mayor Sargell

Vocals: Àlex Tarroja Coscuela

Andreu Ulied Seguí

Pilar Carbassa i Torres

Delegat de l’IEC: Josep M. Muntaner i Pasqual

Nombre de socis: 252
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466 Assemblea General Ordinària

El 26 de juny de 2008 se celebrà l’As-

semblea General de Socis, en què es pro-

cedí a la votació per a la renovació de

càrrecs: resultà elegida per unanimitat

l’única candidatura presentada i la Junta

Directiva quedà constituïda de la mane-

ra indicada més amunt.

Conferències

En el marc del Centenari de l’IEC i sota

la coordinació de Josep M. Llop, es va or-

ganitzar un cicle de cinc conferències sota

el títol «L’escala supralocal: els reptes, les

propostes, els ens i els instruments de la

gestió territorial».

— El 3 d’octubre de 2007 va te-

nir lloc a la Reial Acadèmia de Medicina de

Catalunya la conferència «Els reptes de

l’escala territorial a Catalunya», a càrrec

d’Oriol Nel.lo i Juli Esteban. La presenta-

ció fou a càrrec de Josep M. Llop.

— El 10 d’octubre de 2007 va te-

nir lloc a l’IEC la conferència «Exemple

d’organització de França: Le Pays d’Aix»,

a càrrec de Janine Bellante.

— El 31 d’octubre de 2007 va te-

nir lloc a l’IEC la conferència «Espais

oberts i naturals: gestió supralocal», a

càrrec d’Ester Fanlo.

— El 7 de novembre de 2007 va

tenir lloc a l’IEC la conferència «Mobili-

tat i transport: autoritats i consorcis», a

càrrec de Miquel Àngel Dombriz.

— El 28 de novembre de 2007 va

tenir lloc a l’IEC la conferència «Les for-
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mes jurídiques de l’escala supralocal», a

càrrec de Joan Perdigó.

— El 26 de juny de 2008 va tenir

lloc a l’IEC la presentació del Pla Ter-

ritorial Metropolità de Barcelona, a càrrec

de Josep Maria Carrera, arquitecte i coor-

dinador de l’Institut d’Estudis Territorials.

Presentació de llibres

El 16 de juny de 2008 va tenir lloc a l’IEC

la presentació del llibre Aportacions ca-

talanes en el camp de la urbanística i de

l’ordenació del territori, des de Cerdà als

nostres dies, editat per Ricard Pié i Ninot.

A l’acte, hi van intervenir Nuno Portas,

Philippe Panerai, Fernando de Terán Tro-

yano i Ricard Pié.

El 18 de desembre de 2007 va te-

nir lloc a la Facultat de Geografia i

Història de la Universitat de Barcelona

la presentació de l’Anuari territorial de

Catalunya 2006, una iniciativa de la

SCOT amb el suport de la Diputació de

Barcelona i diferents departaments de la

Generalitat de Catalunya. Durant l’acte

es va pronunciar la conferència «Políti-

ques d’intervenció i processos democrà-

tics», a càrrec de Joan Subirats, i es va

fer la presentació de la pàgina web de

l’Anuari, a càrrec de Néstor Cabañas.

Premis

El 13 de març de 2008 es reuní el jurat

del V Premi de la SCOT per a estudiants,

format per Xavier Mayor, Àlex Tarroja,

Jordi Oliver i Andreu Ulied, i va acordar

per unanimitat adjudicar el premi al tre-

ball Transformacions territorials a Oso-

na. Passat i present d’una comarca hete-

rogènia. Bases per a la seva ordenació

territorial, de Marc Bigas Bau.

Anuari territorial de Catalunya 2007

La Societat Catalana d’Ordenació del Ter-

ritori ha elaborat al llarg de l’any 2008 la

cinquena edició de l’Anuari territorial de

Catalunya. Un any més, aquesta publi-

cació recull dos-cents temes relacionats

amb el medi ambient, les infraestructu-

res, els plans i projectes urbanístics i la

política territorial. Els temes redactats te-

nen un plantejament descriptiu, no valo-

ratiu, i s’estructuren en: antecedents i orí-

gens, descripció del projecte, posició dels

agents, seguiment del debat i, per tancar,

estat de la qüestió quan acaba l’any.

L’Anuari 2007 ha estat dirigit per

Àlex Tarroja, Margarita Castañer i Mont-

serrat Mercadé i coordinat per Moisès Jor-

di, Marcela Balliano i Néstor Cabañas.

L’equip de redacció l’han format trenta-

set professionals que provenen de diver-

sos àmbits, com l’urbanisme, el medi am-

bient, la geografia o l’enginyeria. Les

fonts, uns sis mil documents, són bàsica-

ment premsa, projectes, comunicats i con-

sultes realitzades a professionals.

L’Anuari ha rebut el suport dels

departaments de Política Territorial i

Obres Públiques; Governació i Adminis-

tracions Públiques; Medi Ambient i Ha-

bitatge, i Interior, Relacions Institucionals
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i Participació de la Generalitat de Cata-

lunya, l’Institut d’Estudis Catalans i la

Diputació de Barcelona.

En aquesta cinquena edició de

l’Anuari territorial de Catalunya es cons-

tata que els primers símptomes de des-

acceleració econòmica i de crisi immo-

biliària coincideixen amb un període de

forta planificació i intervenció pública al

territori. D’aquesta manera, mentre es co-

mença a observar un debilitament de les

operacions de capital privat vinculades al

boom immobiliari, guanyen protagonis-

me les actuacions del sector públic amb

l’objectiu de corregir les mancances i els

desequilibris ocasionats pels anys de crei-

xement i frenar les conseqüències econò-

miques i socials de la disminució de la in-

versió privada al territori.

Un altre dels aspectes més signifi-

catius que s’ha anat observant en les di-

ferents edicions de l’Anuari territorial de

Catalunya és la diferent contestació so-

cial als projectes d’intervenció al territo-

ri en funció del seu àmbit geogràfic.

Digitalització de l’Anuari territorial de

Catalunya

Durant l’any 2008 la SCOT ha enllestit

la posada en marxa de l’Anuari territorial

en la seva versió digital, accessible a tra-

vés del web http://www.aterritorial.org.

El nou espai web ofereix la possibilitat de

consultar les diferents edicions de l’A-

nuari publicades fins ara. Amb aquest

nou producte s’assegura la màxima difu-

sió i accessibilitat dels continguts de l’A-

nuari, cosa que no era possible amb l’e-

dició en paper.

També durant aquest any s’ha

iniciat el procés de millora de la pàgina

web principal de la SCOT (http://www.

territori.org/) cap a un nou portal que

aglutini totes les diferents activitats que es

duen a terme a través de la Xarxa.

Publicacions

Anuari territorial de Catalunya 2006.

Aportacions catalanes en el camp de la

urbanística i de l’ordenació del terri-

tori, des de Cerdà als nostres dies.
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Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana

Any de fundació: 1982*

Junta Directiva

President: Salomó Marquès i Sureda

President d’honor i vocal: Jordi Monés i Pujol-Busquets

Vicepresidents: Bernat Sureda i Garcia

Francesca Comas i Rubí

Secretari-administrador: Ramon Tarròs i Espluga

Responsable de publicacions: Conrad Vilanou i Torrano

Vocals: Carme Agulló i Díaz

Julià Vilar i Herms

Antoni Tort i Bardolet

Luis M. Lázaro Lorente

Delegat de l’IEC: Josep González-Agàpito i Granell

Nombre de socis: 85

* Aquesta Societat és filial de l’IEC des de 2001.
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Activitats

— XVIII Jornades d’Història de l’Educa-

ció: «Resistència al franquisme i educació

no formal». Organitzades pel Centre d’Es-

tudis Comarcals de Banyoles (CECB), la

Societat d’Història de l’Educació dels Paï-

sos de Llengua Catalana (SHE) i la Uni-

versitat de Girona, amb la col.laboració

d’institucions i entitats diverses. Les jor-

nades tingueren lloc a Banyoles els dies

23, 24 i 25 de novembre de 2007.

L’objectiu d’aquestes jornades fou

recollir la memòria històrica de l’època

franquista en el camp de l’educació no es-

colar. En concret, recollir la història que

en aquest camp d’estudi varen portar a

terme entitats civils i religioses i també el

testimoni dels mateixos protagonistes. Es

tractà de mostrar aquelles activitats que

durant la dictadura franquista maldaren

per mantenir viva la nostra llengua, la

nostra història, la nostra cultura, malgrat

la voluntat de les autoritats franquistes

d’uniformar la societat i anorrear tot allò

que comportava pluralitat i diversitat. Els

àmbits temàtics foren:
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1. La resistència durant el primer

franquisme (1939-1955).

2. La resistència durant el fran-

quisme consolidat (1956-1975).

— Jornades «L’escoltisme: cent

anys d’un projecte educatiu jove». Aques-

tes jornades foren organitzades amb el

Grup d’Estudis d’Història de l’Educació

del Departament de Pedagogia i Didàcti-

ques Específiques i amb la col.laboració de

la Direcció General de Joventut del Govern

Balear. Palma, 13 i 14 de març de 2008.

— Seminari «Renovar l’educació.

Canviar la societat. L’educació a Catalu-

nya durant la transició democràtica,

1970-1983». 4 d’abril de 2008.

Publicacions

Educació i Història: Revista d’Història

de l’Educació, vol. 9-10 (novembre

2007).

Educació i Història: Revista d’Història de

l’Educació, vol. 11 (juny 2008).
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Institució Catalana d’Estudis Agraris

Any de fundació: 1984

Junta Directiva

President: Joan Ràfols i Casamada

Vicepresident: Joan Palet i Casas

Tresorer: Òscar Alfranca Burriel

Secretari: Albert Tehàs i Puig

Coordinadors:

Secció d’Agricultura Francesc Domingo Olivé

Secció de Ramaderia Josefina Plaixats i Boixadera

Secció de Protecció Vegetal Josep M. Espelta i Guardia

Secció d’Ornamentals Josep Maria Vives de Quadras

Secció de Sòls Oriol Ortiz i Perpinyà

Secció de Viticultura i Enologia Josep M. Puiggrós i Jové

Secció de Forestal Íñigo Rebollo i San Miguel

Secció d’Estudis Rurals Raimon Roda i Noya

Vocals: Anna Jacas Benages

Joan Saus i Arús

Ester Torres Güell

Carles Bernat Juanos

Delegada territorial a Tarragona: Maria Francesca Fort i Marsal

Delegat territorial a Girona: Vicenç Llovet i Roqué

Delegat territorial a Lleida: Santiago Planas i de Martí

Delegat de l’IEC: Josep Vigo i Bonada

Nombre de socis: 388
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En l’Assemblea del dia 12 de novembre

de 2007 la senyora Josefina Plaixats i

Boixadera fou nomenada vocal coordina-

dora de Ramaderia. El càrrec de secreta-

ri restà vacant, així com el de coordina-

dor d’Agricultura. De forma interina, la

vocalia de Publicacions fou per a la se-

nyora Ester Torres, el senyor Joan Saus

ocupà l’altra vocalia i la senyora Anna

Jacas deixà la que ocupava fins ales-

hores.

La Institució Catalana d’Estudis

Agraris (ICEA) té vuit seccions:

— Secció d’Agricultura

— Secció d’Estudis Rurals

— Secció de Forestal

— Secció d’Ornamentals

— Secció de Protecció Vegetal

— Secció de Ramaderia

— Secció de Sòls

— Secció de Viticultura i Eno-

logia

En l’Assemblea Extraordinària de

Socis celebrada el dia 12 de desembre

de 2007 quedà aprovada una nova secció

d’Història Rural, amb la qual cosa la ICEA

passà a tenir-ne nou.

Sortides

Sòls, agricultura i paisatge a Pau i 

encontorns (Alt Empordà)

Aquesta activitat conjunta de tres sec-

cions de la ICEA (Secció d’Agricultura,

Secció de Sòls i Secció de Viticultura i

Enologia) va permetre conèixer, d’una

banda, alguna de les principals activitats

agrícoles que es desenvolupen a la co-

marca de l’Alt Empordà, amb explica-

cions directes de bons coneixedors, i de

l’altra, els sòls associats al paisatge des

de la serra de Verdera fins als estanys de

Pau, dins la conca de la Muga. 20 d’oc-

tubre de 2007.

Descobrir el terrer: els vins de Banyuls i

els vins del Rosselló

Organitzada per la Secció de Viticultura

i Enologia, l’excursió va servir per a des-

cobrir el paisatge i els vins de la Catalu-

nya del Nord. 27 d’octubre de 2007.

Visita a l’àrea de Guissona

Guiada per Francesc Reguant. Després es

va visitar un petit museu romà, i en aca-

bar de dinar, ens arribàrem a visitar un

pou de gel molt ben conservat. 28 de juny

de 2008.

Conferència

«Caracterització tecnològica i grau de des-

envolupament econòmic d’explotacions

agropecuàries a nivell de municipi», a

càrrec de Rafael Trueta Santiago, profes-

sor de la Facultat de Medicina, Veterinà-

ria i Zootècnia de la Universitat Nacional

Autònoma de Mèxic, professor convidat a

la UAB, investigador convidat al CREDA

(IRTA-UPC) i expresident de l’Acadèmia

Veterinària Mexicana. Organitzada per la

Secció de Ramaderia i celebrada a l’IEC

el 14 de novembre de 2007.
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Jornades

«Descobrir la denominació d’origen 

Tarragona en directe»

Es debaté sobre la DO Tarragona, la més

antiga de Catalunya. Fou organitzada per

la Secció de Viticultura i Enologia de la

ICEA i la Facultat d’Enologia de la URV

de Tarragona i tingué lloc en aquesta fa-

cultat el 30 de novembre i l’1 de desem-

bre de 2007.

VIII Jornada de Protecció Vegetal

La conferència inaugural, «Més de vint-

i-vuit anys de sanitat vegetal a Catalu-

nya», fou a càrrec de Josep M. Vives de

Quadras, responsable del Servei de Sani-

tat Vegetal de la Generalitat de Catalu-

nya (1980-2007).

Hi tingué lloc la taula rodona «In-

vestigació, experimentació i transferència,

anem bé?», a càrrec de Jordi Ariño, de la

Federació d’ADV Selmar (moderador); Jo-

sep Cabré, responsable nacional del sector

de fruita dolça d’Unió de Pagesos; Jaume

Almacelles, responsable d’ADV del Servei

de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Ca-

talunya; Emili Montesinos, director del

Centre d’Innovació i Desenvolupament en

Sanitat Vegetal (CIDSAV-UdG); Antoni

Rovira, membre de la junta del sector 

d’horta d’Unió de Pagesos; Jordi Sala, vi-

cepresident d’Agroprés; Jordi Ticó, de la

ICEA, i Soledad Verdejo, responsable de

la Unitat de Protecció Vegetal de l’IRTA.

Es va lliurar el Premi Claudi Bar-

berà a la millor comunicació oral sobre

protecció vegetal presentada per un estu-

diant. Aquest any la guardonada va ser la

senyora Laura Cortada González per l’o-

bra Avaluació de portaempelts de tomà-

quet per al control de Meloidogyne java-

nica. L’acte tingué lloc a l’IEC el 22 de

febrer de 2008.

Curs

Vint-i-quatrena edició de les Monografies

de Paisatgisme i Jardineria, organitzades

per la Secció d’Ornamentals. IEC, 6 de

març - 29 d’abril de 2008.

Tema monogràfic I

«Arbres ornamentals. Descripció d’espè-

cies, exigències i criteris d’aplicació en

jardineria»

Professors: Francesc Navès, ar-

quitecte i paisatgista, i Josep M. Vives,

enginyer agrònom.

Temes:

1. Principals espècies de coní-

feres.

2. Principals espècies de fron-

doses.

3. Resistència dels arbres al medi.

4. Aplicacions en jardineria.

5. Principals plagues i malalties

que afecten els arbres.

Tema monogràfic II

«Introducció al projecte paisatgístic a tra-

vés de la seva expressió gràfica»

Professora: Eugènia Vidal, ar-

quitecta.
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Temes:

1. Nicolau Maria Rubió i Tudu-

rí. Reinterpretació catalana del clas-

sicisme.

2. Carl Theodor Sorensen. Sín-

tesi entre tradició i avantguarda ar-

tística.

3. Roberto Burle Marx. Compo-

sicions plàstiques: abstracció i horti-

cultura.

4. Enric Miralles Moya. El pai-

satgisme des de l’arquitectura.

5. Jacques Simon. Intervencions

paisatgístiques d’inspiració agrària.

Tema monogràfic III

«Prevenció i lluita contra les plagues de

les palmeres»

Professors: Teresa Adserias, biòlo-

ga i enginyera tècnica agrícola; Carmina

Montón, biòloga; Josep M. Riba, biòleg;

Jesús Altabella, enginyer tècnic agríco-

la; Lluís Aguilar, enginyer tècnic agrícola;

Víctor Sarto, biòleg; Enrique Montoro, en-

ginyer tècnic agrícola; Sergi Vives, espe-

cialista en arbres i palmeres; Joan Manel

Barroso, enginyer tècnic agrícola; Juan

Barbado, enginyer agrònom; Marta Ruiz,

enginyera agrònoma; Jordi Giné, enginyer

tècnic agrícola, i Josep M. Vives, engi-

nyer agrònom.

Temes:

1. Evolució de la plaga del mor-

rut i mesures de lluita que s’hi apliquen.

Assajos de recuperació de palmeres afec-

tades pel morrut.

2. Característiques biològiques

de les palmeres. Malalties que afecten les

palmeres i simptomatologia dels atacs.

3. Legislació que afecta la co-

mercialització de palmeres i la realització

de tractaments fitosanitaris.

4. Paysandisia archon. Evolució

i tècniques de control de la plaga. Des-

cripció i biologia de les plagues del mor-

rut i Paysandisia i assajos d’utilització de

feromones.

5. Utilització de nematodes ento-

mopatògens. Artròpodes que afecten 

les palmeres i simptomatologia dels

atacs.

6. Tècniques de lluita per endo-

teràpia, presentades per les empreses Es-

teve Natur, Fertinyect i Sipcam.

Taula rodona

«L’evolució dels preus de la fruita: des de

la collita fins al consumidor»

Ponents: Maria Rovira, pagesa,

productora de fruita a la Fortesa (Anoia);

Josep Faura, director del Mercat de Fruita

i Verdura de Mercabarna; Jaume Loncan,

director de l’empresa Carme Miranda;

Engràcia Valls, d’Ecoconsum (Coordina-

dora Catalana d’Organitzacions de Con-

sumidors de Productes Ecològics), i Bal-

diri Ros, president de l’Institut Agrícola

Català de Sant Isidre.

Organitzada per les seccions d’Es-

tudis Rurals i Protecció Vegetal, se ce-

lebrà a l’IEC el 26 de febrer de 2008.
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Altres activitats

«Introducció als vins de la varietat Trepat»

Durant el transcurs de la jornada, cele-

brada a l’IEC el 26 de març de 2008, van

tenir lloc les conferències següents:

— «Introducció a la DO Conca

de Barberà i característiques de la varie-

tat Trepat», a càrrec del senyor Carles

Andreu, president de la DO Conca de

Barberà.

— «Enologia i tast», a càrrec del

senyor Martí Magriñà, enòleg.

Presentació de la Secció d’Història Rural

La presentació fou a càrrec de Joan Vilà-

Valentí, expresident de la Secció de Filo-

sofia i Ciències Socials de l’IEC, i Joan

Ràfols, president de la ICEA. En el trans-

curs de l’acte tingué lloc la taula rodona

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

pai agropecuari i l’espai construït», amb

la participació de Jaume Boixadera, pro-

fessor de l’Escola Superior d’Enginyeria

Agrària de la Universitat de Lleida; An-

dreu Mayayo, catedràtic d’Història Con-

temporània de la Universitat de Barcelo-

na; Josep Muntañola Thornberg, director

del Departament de Projectes Arqui-

tectònics de l’Escola Tècnica Superior

d’Arquitectura de Barcelona (UPC), i

Laura Carulla, professora del Departa-

ment de Projectes Arquitectònics de l’Es-

cola Tècnica Superior d’Arquitectura de

Barcelona (UPC).

L’acte se celebrà a l’IEC el 15 de

maig de 2008.

«Descobrir la denominació d’origen Cos-

ters del Segre en directe. Raimat i Ribera

de Sió»

La jornada, celebrada el 31 de maig de

2008, inclogué els actes següents:

— Visita als cellers de Raimat

(Grup Codorniu, SA), acompanyats del

senyor Daniel Vela, del Departament de

Relacions Públiques.

— Introducció a la denominació

d’origen Costers del Segre, a càrrec de la

senyora Rocío Sánchez Muñoz, secretària

de la denominació d’origen.

— Dinar de tast al restaurant Los

Viñedos.

— Visita als cellers i les vinyes

Costers del Sió, acompanyats de la se-

nyora Valvanera Martínez de Toda, di-

rectora tècnica.

— Col.loqui sobre les conseqüèn-

cies del canvi climàtic per al cultiu de la

vinya, amb la participació de la senyora

Valvanera Martínez de Toda i la senyo-

ra Rocío Sánchez Muñoz.

«La varietat Trepat»

Organitzada per la Institució Catalana

d’Estudis Agraris, la Denominació d’Ori-

gen Conca de Barberà, la Facultat d’E-

nologia de la URV, l’Institut Català de la

Vinya i el Vi i la Cooperativa Vinícola de

Sarral a Montblanc el 9 i 10 de juliol, la

jornada serví per a potenciar els vins i els

caves elaborats amb les nostres varietats

autòctones de raïm.
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XXIII Jornada d’Agricultura a la Univer-

sitat Catalana d’Estiu: «La crisi ali-

mentària: causes i conseqüències»

Al llarg de la jornada, el 23 d’agost de

2008 al Liceu Renouvier de Prada 

de Conflent, tingueren lloc les conferèn-

cies següents:

— «Breu història de les crisis ali-

mentàries», a càrrec del senyor Josep M.

Puiggrós, coordinador de la jornada.

— «Factors determinants de la

crisi alimentària», a càrrec del senyor An-

toni Díaz, director general de Planificació

i Relacions Agràries del DAR (Generali-

tat de Catalunya).

— «Fotocombustibles: patata ca-

lenta», a càrrec del senyor Joan Salvadó,

professor del Departament d’Enginyeria

Química de la URV.

— «Com orientar l’agricultura de

la Catalunya del Nord davant l’augment

del preu de l’energia?», a càrrec del senyor

Eric Hostalnou, cap del Servei d’Arbo-

ricultura Fruitera de la Cambra d’Agri-

cultura del Rosselló.

— «Possibilitats per a l’agricul-

tor de produir l’energia que necessita», a

càrrec del senyor Bruno Belotti, profes-

sor d’agroequipaments al Liceu Agrícola

de Tesà.

— «Biocombustibles i alimenta-

ció: un dilema actual», a càrrec de la se-

nyora Lourdes Viladomiu i el senyor Jor-

di Rosell, del Grup de Recerca sobre

Desenvolupament Rural de la UAB.

— «Biocombustibles: oportunitat

o amenaça», a càrrec del senyor Joan Solé

(URGESNEDA).

— Taula rodona amb tots els as-

sistents.

— Cloenda a càrrec del senyor

Joan Ràfols i Casamada, president de 

la ICEA.

Premi per a estudiants

Reunit el jurat, format pel senyor Joan

Ràfols i Casamada, la senyora Ester Tor-

res Güell i la senyora Assumpta Serra

Clota, es decidí adjudicar el premi al tre-

ball Terapèutica veterinària: evolució o

contraposició?, de Maria Assumpció Jua-

nola Cadena.

Tertúlies

El primer dilluns de cada mes la Secció

de Protecció Vegetal organitza una tertú-

lia en la qual participen ponents experts.

Publicacions

Quaderns Agraris, núm. 31 (desembre

2007).
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Societat Catalana de Comunicació

Any de fundació: 1985

Junta de Govern

Presidenta: Maria Corominas i Piulats

Vicepresident: Enric Marín i Otto

Secretari: Sergi Doria i Alburquerque

Tresorer: Carles Singla i Casellas

Vocal primera: Rosa Maria Franquet i Calvet

Vocal segona: Llúcia Oliva i de la Esperanza

Vocal tercera: Magda Sellés i Quintana

Delegat de l’IEC: Josep M. Muntaner i Pasqual

Nombre de socis: 119

Activitats

— Col.laboració a les II Jornades d’His-

tòria de la Premsa: «Poder polític i re-

sistència periodística». Museu d’Història

de Catalunya, 18 i 19 d’octubre de 2007.

— Conferència en col.laboració

amb la Càtedra UNESCO de la Universi-

tat Autònoma de Barcelona: «Sistemes me-

diàtics comparats: tres models de relació

entre els mitjans de comunicació i la polí-

tica», a càrrec del professor Daniel Hallin,

de la Universitat de San Diego (Califòrnia),

a la seu de l’IEC el 28 de gener de 2008.

— Participació al congrés funda-

cional d’AE-IC (Associació Espanyola

d’Investigació en Comunicació), a San-

tiago de Compostel.la els dies 30 i 31 de

gener i 1 de febrer de 2008.

SO
C

IE
T

A
T

S 
FI

L
IA

L
S

477Sessions científiques

— Cloenda de la XVIII Jornada de Giro-

na: «Poder (polític econòmic) i comuni-

cació». Girona, 7 de juny de 2008. La

presentació de l’acte fou a càrrec de la

presidenta de la Societat, senyora Maria

Corominas, i de l’alcaldessa de la ciutat

de Girona, senyora Anna Pagans.

En la taula rodona participaren

Salvador Alsius, de la Universitat Pom-

peu Fabra; Laura Bergés, de la Universi-

tat Autònoma de Barcelona, i Josep Lluís

Gómez Mompart, de la Universitat de

València.

També es presentaren les tesis

doctorals de David Fernández Quijada,

Ana María Enrique Jiménez, Lluís Jornet

Jovés, Luisa del Carmen Martínez Gar-
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cía, Carles Pont Sorribas i Anna Tous

Rovirosa.

L’informe sobre l’estat de la co-

municació fou a càrrec del periodista

Lluís Foix.

La Societat es congratula del

guardó que rebé el 25 d’abril de 2008 en

el marc de la VIII Nit de la Comunicació

de Girona. La Societat fou premiada amb

l’Àngel de Bronze com a reconeixement

de l’Escola Universitària de Ciències de la

Comunicació de la Universitat de Girona

a la tasca de divulgació de la Societat i al

centenari de la creació de l’IEC.

Publicacions

Treballs de Comunicació, vol. 22 (juny

2007): La recerca en comunicació en

el País Valencià.

Treballs de Comunicació, vol. 23 (de-

sembre 2007): XVII Conferència

Anual de la SCC 2007.
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Societat Catalana de Llengua i Literatura

Any de fundació: 1986

Junta Directiva

President: August Bover i Font

Vicepresident: Josep Massot i Muntaner

Tresorera: Montserrat Alegre i Urgell

Secretari: Joan Anton Rabella i Ribas

Vocals: Mila Segarra i Neira

Joan Armangué i Herrero

Delegat de l’IEC: Josep Moran i Ocerinjauregui

Nombre de socis: 351

Activitats

III Jornades d’Intercanvi Cultural

València, Gandia, Simat de la Valldigna

i Sueca, 19-21 d’octubre de 2007.

Les III Jornades d’Intercanvi Cul-

tural, organitzades conjuntament amb la

Institució de les Lletres Catalanes, la Uni-

versitat de València i la Societat Verda-

guer, se celebraren al País Valencià, on es

va visitar València, Gandia, el monestir

de Santa Maria de la Valldigna i Sueca,

on respectivament es van fer quatre con-

ferències:

— «Jacint Verdaguer i València»,

a càrrec de Rafael Roca.

— «El bisbe Climent i la llengua

catalana», a càrrec de Josep Moran.

— «Josep Bernat i Baldoví: la

paròdia com a estètica», a càrrec de Vi-

cent Simbor.
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— «Joan Fuster i Serra d’Or», a

càrrec de Josep Massot.

Jornada «Edició de textos anteriors a les

Normes de l’Institut d’Estudis Catalans»

Auditori del CSIC, Barcelona, 26 d’octu-

bre de 2007.

Aquesta jornada, organitzada

conjuntament amb la Societat Verdaguer -

Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris

(Universitat de Vic), va comptar amb les

conferències de Jordi Bruguera («Textos

medievals»); Francesc Feliu («Textos mo-

derns»); Pere Farrés i Ramon Pinyol

(«Textos contemporanis xix»), i Josep

Murgades («Textos contemporanis xx»),

a més d’una taula rodona en què partici-

paren Josep M. Domingo, Rafael Roca,

Magí Sunyer, Joan Ramon Veny-Mesquida

i Curt Wittlin.
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III Trobada del Grup d’Estudis Etno-

poètics. VIII Simposi d’Etnopoètica de

l’Arxiu de Tradicions

Universitat d’Alacant, 16 de novembre

de 2007.

A la III Trobada del GEE es van

llegir les comunicacions de Joan Arman-

gué («Les Tradicions d’Apel.les Mes-

tres»), Vicent Brotons Rico («Paisatge i

paisanatge en les Rondalles valencianes

d’Enric Valor»), Imma Costa i Àngels

Vergés («Les Notas Folch-loricas, textos

inèdits de Pere Alsius i Torrent»), J.

Guiscafrè («Apunts i projeccions narra-

tives de l’imaginari de la por als mate-

rials Aguiló»), Francesc X. Llorca («La

cultura popular en l’obra poètica de Jo-

sep Zaragoza i Pérez»), Emili Samper

(«Excursionista o romàntic: Cels Gomis

i F. Maspons i Labrós») i Tomàs Vibot

(«Sa por des Rafal: orígens i context d’u-

na rondalla recollida per l’arxiduc Lluís

Salvador d’Àustria») i es va presentar el

volum en què es recullen les ponències de

la II Trobada. També se celebrà l’As-

semblea anual del GEE.

Presentació del Dictionnaire français-

catalan, de Christian Camps i René Botet

IEC, 28 de febrer de 2008.

En la presentació d’aquest diccio-

nari, publicat per Edicions Trabucaire,

van intervenir-hi August Bover, president

de la Societat Catalana de Llengua i Lite-

ratura; Joan Veny, membre de la Secció

Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans,

i un dels autors, Christian Camps, de la

Universitat Paul Valéry de Montpeller.

Presentació de la reedició del llibre

Behind the Spanish Barricades, de John

Langdon-Davies

IEC, 14 de març de 2008.

En la presentació de la reedició

del llibre, que va comptar amb la col.la-

boració del British Council, van parti-

cipar-hi Salvador Giner, president de

l’Institut d’Estudis Catalans; Nicholas

Langdon-Davies, fill de l’autor; Albert

Manent, escriptor; Matthew Tree, escrip-

tor; Concha López, presidenta de Plan

Internacional (Madrid), i August Bover,

president de la Societat Catalana de

Llengua i Literatura.

Curs a càrrec de Jordi Bruguera: «L’eti-

mologia. Part de la lingüística o ciència

autònoma?»

IEC, 3, 10, 17 i 24 d’abril de 2008; 

Universitat de València, 7 i 8 de maig

de 2008.

Jordi Bruguera va impartir el curs

sobre etimologia primer a la seu de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans i posteriorment a

la Universitat de València. El curs es va

organitzar en quatre sessions (repartides

en quatre setmanes consecutives a Barce-

lona i en dos dies a València): I) «Con-

cepte i història»; II) «Problemes i mèto-

des»; III) «L’etimologia i la formació de

mots», i IV) «Una etimologia particular:

la de l’onomàstica».
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XXXV Col.loqui de la Societat d’Ono-

màstica

L’Alguer, 10 i 11 de maig de 2008.

La SCLL va col.laborar en el

col.loqui anual de la Societat d’Onomàsti-

ca, que es va realitzar a Sardenya i que es

va organitzar conjuntament amb l’Arxiu

de Tradicions de l’Alguer i la Societat

d’Onomàstica. El col.loqui va comptar

amb les conferències d’Andreu Bosch

(«Rafael Caria, in memoriam»), Cosme

Aguiló («Els noms precatalans de base lla-

tina a Mallorca i Menorca»), Antoni Ordi-

nes («La toponímia de les Illes Balears.

Una anàlisi des de la perspectiva geo-

gràfica»), Mauro Maxia («Toponimi ricor-

renti nelle regioni rivierasche del Mediter-

raneo occidentale»), Emili Casanova

(«Onomàstica sardoitaliana a València»),

Enzo Caffarelli («Tipologia del sistema

cognominale in Corsica e in Sardegna, con

riferimento alle altre regione italiane»),

Vicenç M. Rosselló i Verger («La toponí-

mia sarda de les cartes portolanes medie-

vals») i Joan Anton Rabella («L’article en

la toponímia»). A més, s’hi van presentar

dotze comunicacions i s’hi va realitzar la

presentació del llibre Sardocatalana,

d’August Bover.

Presentació del llibre Terres de llicorella.

Imatges del Priorat, amb poemes d’Au-

gust Bover i fotografies de Toni Vila

Falset, 27 de juny de 2008.

La SCLL va participar en la pre-

sentació d’aquest llibre de poesia i foto-

grafia, que es va organitzar amb el Cen-

tre Quim Soler i Arola Editors. A l’acte,

que es va celebrar al castell de Falset, hi

van intervenir Margarida Aritzeta, Rafael

López-Monné i August Bover.

Publicacions

Llengua & Literatura, vol. 19.
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Societat Catalana de Tecnologia

Any de fundació: 1986

Junta Directiva

Fins al 31 de desembre de 2007

President: Estanislau Tomàs i Morera

Tresorera: Alícia Casals i Gelpí

Secretari: Marc Barracó i Serra

Vocals: Josep Arnaldos i Viger

Ricard Bosch i Tous

Joaquim Casal i Fàbrega

Josep M. Fuertes i Armengol

Ramon Izquierdo i Clemente

Josep Juanbaró i Portella

Àngel Ros Domingo

Josep Salvans i Tor

M. Clara Torrens i Mazzei

Jeroni Xampeny i Baró

A partir de l’1 de gener de 2008

President: Josep M. Fuertes i Armengol

Vicepresident: Antoni Olivé i Ramon

Secretari: Marc Barracó i Serra

Tresorera: Aina Barceló Cuerda

Vocals: Ricard Bosch i Tous

Víctor Fuses Navarra

Ramon Izquierdo i Clemente

Frederic Luque Carrillo

Montserrat Sebastià i Salat

Víctor Serra i Raventós

Estanislau Tomàs i Morera

Delegada de l’IEC: Alícia Casals i Gelpí

Nombre de socis: 99
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Conferències

— «Breu viatge pel món de les comuni-

cacions mòbils: de la primera a la quarta

generació», a càrrec de Ramon Agus-

tí, catedràtic de la Universitat Politèc-

nica de Catalunya. IEC, 25 d’octubre 

de 2007.

— «Aerosoles: dinámica, mode-

los, simulaciones numéricas y compara-

ción con experimentos», a càrrec de José

L. Castillo (Departament de Física Ma-

temàtica i de Fluids, Facultat de Ciències,

UNED). Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeria Industrial de Barcelona, 6 de no-

vembre de 2007.

— «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 indus-

trial, investigador de l’Institut Tèxtil de

Terrassa. Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeria Industrial de Barcelona, 12 de

novembre de 2007.

— «La conducció automàtica a

les línies de metro. Aplicació a la L9 de

metro de Barcelona», a càrrec de Marta

Navarro Ezquerra, enginyera de teleco-

municacions de Siemens, SA. IEC, 28 de

novembre de 2007.

— «Motores para satélites: tecno-

logías avanzadas y tendencias de diseño»,

a càrrec de Manuel Martínez Sánchez,

doctor enginyer aeronàutic, professor

d’aeroespai al MIT i professor visitant de

l’ETSEIAT (Terrassa). IEC, 22 de gener

de 2008.

— «És un art la foneria. Escultu-

res foses», a càrrec de Jordi Tartera Bar-

rabeig, doctor enginyer industrial del

Departament de Ciència dels Materials i

Enginyeria Metal.lúrgica de la Universi-

tat Politècnica de Catalunya. IEC, 12 de

març de 2008.

— «Obtenció de nanofibres per

electrospinning; descripció i variables del

procés, aplicacions de les nanofibres i

disseny/construcció d’una unitat proto-

tip», a càrrec de Francesc Cano Casas,

enginyer industrial i membre del Grup

de Recerca de Sistemes i Processos Tèx-

tils Mecànics de l’Institut d’Investigació

Tèxtil i de Cooperació Industrial de Ter-

rassa (INTEXTER). Escola Tècnica Su-

perior d’Enginyeria Industrial de Barce-

lona, 25 d’abril de 2008.

— «El poder de buscar», a càrrec

de Ricardo Baeza-Yates, doctor informà-

tic, vicepresident de Yahoo! Research

per a Europa i professor associat de la

Universitat Pompeu Fabra. IEC, 15 de

maig de 2008.

— «La alta velocidad sin fronte-

ras», a càrrec de Ramón Conde Muñoz,

director de màrqueting i comunicació de

TP Ferro. IEC, 10 de juny de 2008.

— «ATLAS: una eina per desco-

brir la física fonamental de l’Univers mit-

jançant el gran col.lisionador d’hadrons

(LHC)», a càrrec de M. Pilar Casado,

doctora en físiques, de l’Institut de Fí-

sica d’Altes Energies. IEC, 3 de juliol 

de 2008.
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— «Recerca en incendis forestals:

cremes experimentals a Austràlia i Nova

Zelanda», a càrrec d’Elsa Pastor, docto-

ra enginyera industrial; Eulàlia Planas,

doctora enginyera industrial, i Yolanda

Pérez, enginyera industrial, del Centre

d’Estudis del Risc Tecnològic. IEC, 10 de

juliol de 2008.

Premi

El Premi de la Societat Catalana de Tec-

nologia fou instituït l’any 1969 per res-

saltar un treball d’investigació, bi-

bliogràfic o d’assaig sobre tecnologia.

Aquest curs es convocà per trenta-vuitena

vegada. La ponència, formada per Ra-

mon Izquierdo, Josep M. Fuertes i Víctor

Serra, acordà atorgar el premi al treball

Un sistema de suport a la presa de deci-

sions en la coordinació de serveis d’e-

mergència en accidents de trànsit, de Da-

niel Guimarans Serrano. La dotació del

premi és de 600 euros. Es poden conce-

dir fins a dos accèssits.

Altres

El doctor Josep M. Fuertes participà com

a ponent convidat en la taula rodona

«Tecnologia i innovació» de les primeres

jornades «Innovació a l’ensenyament de

la tecnologia: els reptes del nou currícu-

lum», jornada bianual organitzada con-

juntament amb l’Associació de Professo-

rat de Tecnologia de Catalunya a

Terrassa el 10 de maig de 2008.

El doctor Víctor Serra i Raventós

participà en el Second International Sym-

posium on Education Cooperation for In-

dustrial Technology Education: Develop-

ing Human Resources for Making Things

amb l’article «Technology education in

Spain», de Roser Cussó-Calabuig i Víc-

tor Serra i Raventós. Aichi (Japó), juliol

de 2008.
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Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica

Any de fundació: 1991

Consell Directiu

President: Antoni Roca i Rosell 

Vicepresidenta: Mercè Piqueras i Carrasco 

Secretària: Mònica Rius i Piniés (fins al 31.07.2008)

Emma Sallent Del Colombo 

(des de l’01.08.2008) 

Tresorer: Pere Grapí i Vilumara 

Vocals: Pasqual Bernat i López 

Àngel Calvo i Calvo 

Josep Maria Camarasa i Castillo 

Ricard Duran i Pineda 

Néstor Herrán Corbacho 

José Pardo Tomás 

Josep Manel Parra Serra 

Roser Puig i Aguilar

Mònica Rius i Piniés (des de l’01.08.2008)

Vicent Lluís Salavert i Fabiani

(† 23.09.2007) 

Emma Sallent Del Colombo 

(fins al 31.07.2008) 

Delegat de l’IEC: David Jou i Mirabent

Nombre de socis: 266
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El 23 de setembre vam lamentar la mort

de Vicent Lluís Salavert, que patia una

greu malaltia des de feia dos anys, amb

la qual cosa fou baixa del Consell.

Activitats

Seminaris

Els seminaris i col.loquis d’història de la

ciència i de la tècnica constitueixen l’ac-

tivitat central de la Societat, amb una pe-

riodicitat que s’ha mantingut des del mo-

ment de la fundació.

Col.loquis

— Simposi internacional «Reptes de la

historiografia de la ciència al segle xxi»,

que s’inicià amb una visita a l’exposició del

Centenari de l’IEC, presentada per Josep

Maria Camarasa. Intervingueren en el sim-

posi Fabio Bevilacqua (Universitat de Pa-

via, vicepresident de la Divisió d’Història

de la Ciència i la Tecnologia de la IUHPS-

ICSU), Eberhard Knobloch (Universitat

Tècnica de Berlín, president de l’Acadèmia

Internacional d’Història de les Ciències) i

Xavier Roqué (CEHIC, Universitat Autò-

noma de Barcelona). En foren moderadors

Antoni Roca i Rosell i José Pardo Tomás.

22 de setembre de 2007.

— «Commemorating Darwin», a

càrrec de Janet Browne (Universitat Har-

vard, Cambridge, Massachusetts). 26 d’oc-

tubre de 2007.

— «How has research in the low

temperatures contributed to the becom-

ing of physical chemistry?», a càrrec de

Faidra Papanelopoulou (Universitat

Oberta Grega i Escola d’Alts Estudis en

Ciències Socials de París). 14 de desem-

bre de 2007.

— «L’introduction des sciences

arabes en Catalogne au Xe siècle: état de

la question et faits nouveaux», a càrrec

de David Juste (Centre d’Estudis Medie-

vals, Universitat de Sydney). 18 de gener

de 2008.

— «Rebellion, religion and sci-

ence: medical and medicalized discourses

on the psyche of an indigenous population

(Nordic countries, 1852-1960s)», a càr-

rec d’Astrid Andresen (Universitat de

Bergen). 25 de gener de 2008.

— «Observing Nature: studying

the 16th-century botanist Carolus Clusius

and his European circle of correspond-

ents», a càrrec de Florike Egmond (Uni-

versitat de Leiden). 29 de febrer de 2008.

— «The concept of limit from

Newton to Cauchy - between geometry

and algebra and the role of signs», a càr-

rec de Gert Schubring (Universitat de

Bielefeld). 28 de març de 2008.

— «Es mejor morir de pie que vi-

vir de rodillas: de Emilio Mira y López y

la revolución social», a càrrec d’Annette

Mülberger (CEHIC, Universitat Autòno-

ma de Barcelona). 25 d’abril de 2008.

— Jornada «De la Il.lustració al

Romanticisme: sabers i pràctiques cientí-

fiques a Catalunya i València», amb la

participació de Pasqual Bernat (CEHIC,

Universitat Autònoma de Barcelona),
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Agustí Camós (CEHIC), David Nofre

(CEHIC), Núria Pérez (Universitat Pom-

peu Fabra), Carles Puig (Universitat Po-

litècnica de Catalunya), Cristina Sendra

(Universitat de València) i Alfons Zarzo-

so (Museu d’Història de la Medicina de

Catalunya). En fou moderador Agustí

Nieto. 30 de maig de 2008.

Seminaris a Osona

Els seminaris a Osona tenen lloc a Vic,

organitzats conjuntament amb l’Agrupa-

ció Astronòmica d’Osona, en el programa

científic de la qual s’inscriuen.

— «Debats científics al Reial

Col.legi de Cirurgia a finals del segle xviii:

la química i la física experimental al ser-

vei de l’art de curar», a càrrec de Nú-

ria Pérez (Universitat Pompeu Fabra).

23 d’octubre de 2007.

— «Aigües, llavors i medicina: els

usos de la radioactivitat a Espanya,

1904-1929», a càrrec de Néstor Herrán

(CEHIC, Universitat Autònoma de Bar-

celona). 29 de gener de 2008.

— «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).

20 de maig de 2008.

II Jornada d’Història de l’Astronomia i de

la Meteorologia

El 29 de setembre de 2007 va tenir lloc

la II Jornada d’Història de l’Astronomia i

de la Meteorologia al Temple Romà de

Vic, organitzada conjuntament amb l’A-

grupació Astronòmica d’Osona i amb la

col.laboració de la Societat Catalana de Fí-

sica i de l’Agrupació Astronòmica de Sa-

badell. S’hi van presentar vint-i-dues co-

municacions i hi hagué dues conferències

plenàries: «Els eclipsis totals de sol: un

punt d’inflexió en el desenvolupament de

l’astronomia i l’astrofísica a l’Espanya

de principis del segle xx», a càrrec de Pe-

dro Ruiz Castell (Museu Nacional de

Ciència i Tecnologia), i «L’astronomia

popular al segle xix: de François Arago a

Camille Flammarion», a càrrec d’Agustí

Nieto (CEHIC, Universitat Autònoma de

Barcelona).

IV Jornada sobre la Història de la Cièn-

cia i l’Ensenyament

Els dies 16 i 17 de novembre de 2007 va

tenir lloc la IV Jornada sobre la Història

de la Ciència i l’Ensenyament. S’hi van

presentar vint-i-sis comunicacions, a més

de la conferència plenària «The role of

historical experiments in science teacher

training: experiences and perspectives»

(amb traducció simultània al català), a

càrrec de Peter Heering (Universitat Carl

von Ossietzky d’Oldenburg). Durant la

jornada es va lliurar el VI Premi Antoni

Quintana Marí per a treballs de recerca

de batxillerat. Els guanyadors van ser

Maria Griñó Colom i Albert Boneta Mit-

jana, de l’IES Hug Roger III de Sort, pel

seu treball El segle de la llum, mig Pallars

a les fosques. (Les minicentrals hidràuli-
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ques del Pallars Sobirà, un procés atípic

d’electrificació.) Es va distribuir entre els

participants un CD-ROM que contenia

una col.lecció de problemes de física i ma-

temàtiques, amb exemples històrics, ela-

borada per Antoni Quintana Marí.

Conferències al Col.legi Major Ramon Llull

Des de fa uns anys la Societat col.labora

en les activitats dirigides als residents del

Col.legi Ramon Llull de la Universitat de

Barcelona. En el present curs va interve-

nir Antoni Roca i Rosell, que va parlar so-

bre l’Observatori de l’Ebre amb motiu de

la presentació del llibre sobre el centena-

ri d’aquest observatori, elaborat amb Ma-

nuel García Doncel.

Congrés 300 Aniversari Leonhard Euler

Els dies 20 i 21 de setembre va tenir lloc

el congrés internacional amb motiu del

tres-cents aniversari del naixement de Le-

onhard Euler. Fou organitzat pel Grup de

Recerca d’Història de la Ciència i de la

Tècnica i el Departament de Matemàtica

Aplicada I de la UPC, amb la col.labora-

ció de la Càtedra UNESCO de Tècnica i

Cultura de la UPC, la Societat Catalana

de Matemàtiques i la nostra Societat. Hi

intervingueren com a conferenciants con-

vidats Eberhard Knobloch (Universitat

Tècnica de Berlín), Giovanni Ferraro

(Universitat del Molise, Campobasso),

Carles Perelló (Universitat Autònoma de

Barcelona), Amadeu Delshams i M. Rosa

Massa (Universitat Politècnica de Cata-

lunya). S’hi presentaren una desena de

comunicacions i resultà un dels pocs ac-

tes acadèmics a Espanya en homenatge a

Euler en el tres-cents aniversari del seu

naixement.

Lectures dramatitzades d’Oxigen

El 19 de novembre de 2007 (a la Reial

Acadèmia de Medicina de Catalunya) i el

26 de novembre de 2007 (a l’Ateneu Bar-

celonès) es realitzà la lectura dramatitza-

da d’Oxigen, obra escrita per Carl Dje-

rassi, bioquímic conegut com el pare de

la píndola anticonceptiva, i Roald Hoff-

mann, Premi Nobel de Química. L’acte

va ser organitzat per l’Associació Catala-

na de Comunicació Científica, amb la

col.laboració de la SCHCT i la Societat

Catalana de Química. L’interès de les lec-

tures ha fet que es plantegi la seva conti-

nuïtat i, fins i tot, la publicació de l’obra

de teatre en edició bilingüe anglès-català.

Altres activitats

El Consell Directiu de la Societat es reu-

neix unes vuit vegades cada curs acadè-

mic. S’hi discuteixen les orientacions de

les activitats de la Societat així com aque-

lles qüestions en què es demana la seva

participació. Recordem l’adhesió de la

SCHCT a la campanya ciutadana per a

preservar el conjunt de Can Ricart, al Po-

ble Nou. Es tracta d’un dels edificis in-

dustrials més antics de Barcelona, d’un

gran significat històric i social, i estava

previst demolir-ne la major part per cons-
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tituir el parc central del nou districte

22@. S’ha de dir que el procés i la mobi-

lització han aconseguit alguns dels objec-

tius plantejats.

El 13 de febrer de 2008 es va ce-

lebrar una jornada d’homenatge a Gui-

llermo Lusa amb motiu de la seva jubila-

ció com a professor de la UPC, acte que

comptà amb l’adhesió de la SCHCT, en-

titat de la qual el professor Lusa fou un

dels fundadors.

El febrer de 2008 Néstor Herrán

va presentar Synergia, el llibre sorgit a

partir de la Primera Trobada de Joves In-

vestigadors, publicat pel CSIC. La SCHCT

havia donat suport a aquesta trobada i

també ho va fer amb la segona el maig de

2007, fins ara la darrera que ha estat or-

ganitzada.

Val a dir que la Societat manté

actualitzada la seva pàgina web (http://

schct.iec.cat), on es troba la informació

de les activitats previstes i la corresponent

a anys anteriors. Igualment, s’hi troben

enllaços a les principals organitzacions

internacionals, començant per aquelles

amb les quals la Societat està vinculada,

és a dir, la DHST (Divisió d’Història de

la Ciència i la Tecnologia, Unió Interna-

cional d’Història i Filosofia de la Ciència,

Comitè Internacional d’Unions Científi-

ques, UNESCO) i l’ESHS (Societat Eu-

ropea d’Història de la Ciència). La pàgi-

na web ha esdevingut un dels llaços

principals de comunicació entre els socis

de la Societat i constitueix, en realitat, la

via més accessible de coneixement de les

seves activitats.

Publicacions

Massa Esteve, M. Rosa. L’algebrització

de les matemàtiques: Pietro Mengoli

(1625-1686). 1a reimpr. Barcelona:

Societat Catalana d’Història de la

Ciència i de la Tècnica, 2008. 33 p.

(Col.loquis d’Història de la Ciència i

de la Tècnica; 5)

Ictineu: Butlletí de la Societat Catalana

d’Història de la Ciència i de la Tèc-

nica, núm. 26 (tardor 2007).

Ictineu: Butlletí de la Societat Catalana

d’Història de la Ciència i de la Tèc-

nica, núm. 27 (primavera 2008).

S’han publicat els números 26 (tardor

2007) i 27 (primavera 2008) del butlletí

Ictineu, amb un nou disseny que n’ha de

facilitar l’edició electrònica.
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Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

Any de fundació: 1993

Junta Directiva

President: Josep Obiols i Salvat

Vicepresident: Josep M. Monfort Bolívar

Tresorer: Josep Mestres Lagarriga

Secretària: Laura Isabel Arranz Iglesias

Vocals: Alfred Benavent Vallès

Sílvia Bañares Vilella

Pere Castells i Esqué

Francesc Malgosa Granja

Mercè Raventós Santamaria

M. Assumpció Roset i Elias

Montserrat Rivero Urgell

M. Josep Rosselló Borredà

Ramon Segura Cardona

Delegat de l’IEC: Damià Barceló i Cullerés

Nombre de socis: 303

Durant l’Assemblea General de Socis ce-

lebrada l’11 de març de 2008 fou escolli-

da la Junta actual. Després de l’Assem-

blea el senyor Emili Montesinos i Seguí

pronuncià la conferència «Els bioconser-

vadors».

Activitats

— El 15 de novembre de 2007 tingué lloc

la jornada «Focus on food allergens», or-

ganitzada amb el Grup Professional Ali-

mentari a l’IQS i l’IQS. Barcelona.
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— Del 20 al 23 de novembre de

2007 se celebrà la quarta sessió de tre-

ball «Mètodes ràpids i automatització en

microbiologia alimentària», a càrrec del

professor Daniel Y. C. Fung, de la Uni-

versitat Estatal de Kansas (EUA), orga-

nitzada conjuntament amb la Facultat de

Veterinària de la Universitat Autònoma

de Barcelona. Bellaterra.

— El 27 de febrer de 2008 i en

col.laboració amb l’Escola Universitària

d’Enginyeria Tècnica Industrial de Ter-
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rassa tingué lloc la sisena jornada «Pa-

noràmica actual de la indústria ali-

mentària». Terrassa.

— El 29 de maig de 2008 s’orga-

nitzà conjuntament amb l’IRTA de Mo-

nells la «Jornada sobre el clonatge dels

animals de producció i la seguretat ali-

mentària», amb la intervenció dels po-

nents següents:

• Eduard Mata, director de

l’Agència Catalana de Seguretat Ali-

mentària.

• Rui Cavaleiro, cap adjunt de la

Unitat de Legislació Alimentària, Nutri-

ció i Etiquetatge (Direcció General de Sa-

nitat i Protecció dels Consumidors de la

Comissió Europea).

• Pere Puigdomènech, membre

del Grup Europeu d’Ètica a la Ciència i

les Noves Tecnologies de la CE.

• Josep M. Monfort, director del

Departament de Tecnologia dels Aliments

de l’IRTA.

— El 2 de juny de 2008 i en col.la-

boració amb l’Escola Universitària d’En-

ginyeria Tècnica Industrial de Terrassa

tingué lloc la setena jornada «Panoràmica

actual de la indústria alimentària», que

comptà amb les intervencions següents:

• Josep Martí Ricart, director de

MOELCO.

• Ramon Ortuño, del CFS.

• Sònia Guri Baiget, de Carburos

Metálicos.

• Glòria Sabater, de Laboratorios

Sabater-Torrella.

• Luis Carlos Carrillo, d’Am-

biensys.

• Patrícia Martín Gascon, en

col.laboració amb Novamont SpA.

• Ramon Canela i Garayoa, de la

Universitat de Lleida.

Premi per a estudiants

A la convocatòria del Premi de l’ACCA per

a estudiants de l’any 2008 s’hi presenta-

ren sis treballs. En resultà premiat Disseny

d’un crèdit variable sobre hàbits saluda-

bles per al 1r cicle de l’ESO, presentat per

la senyora Elena Carrillo Álvarez. També

es concedí un accèssit al treball de la se-

nyora Carme Suàrez i Germà Estudi de la

resposta immunitària específica en rates

alimentades amb una dieta rica en cacau.

Publicacions

TECA, núm. 11 (setembre 2007).

TECA, núm. 12 (maig 2008).
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Societat Catalana d’Estudis Hebraics

Any de fundació: 1995

Junta Directiva

President: Eduard Feliu i Mabres

Secretari: Jordi Casanovas i Miró

Tresorer: Pere Casanellas i Bassols

Vocals: Prim Bertran i Roigé

Joan Ferrer i Costa

Manel Forcano i Aparicio

Delegada de l’IEC: Maria Teresa Ferrer i Mallol

Nombre de socis: 66

Durant el curs 2007-2008 s’ha acabat la

compilació, duta a terme exclusivament

per membres de la Societat Catalana d’Es-

tudis Hebraics, del primer diccionari

hebreu-català que mai s’hagi fet, la pre-

paració del qual ha durat uns quants anys.

A més de la part d’hebreu-català, que és el

veritable diccionari, amb unes vint-i-cinc

mil entrades, l’obra inclou un extens vo-

cabulari català-hebreu. Actualment realit-

zem les tasques de paginació i revisió ti-

pogràfica, que són lentes i laborioses.

Hem continuat la compilació de di-

verses bibliografies, entre aquestes la de

la base de dades bibliogràfica sobre la

història dels jueus de la Corona catalano-

aragonesa, que ja conté unes 3.900 fitxes

en format electrònic que es faran accessi-

bles a través del web de la nostra Societat.
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El material del número 6 de la re-

vista Tamid és a punt de ser lliurat al Ser-

vei de Publicacions de l’IEC. Aquest nou

número contindrà, entre altres treballs,

un extens article sobre les traduccions he-

brees del Regiment de Sanitat d’Arnau de

Vilanova, inclosa la retroversió catalana

del text hebreu que hi ha en el manuscrit

hebreu París, BN, 1128, i la seva trans-

cripció i edició. També contindrà un ar-

ticle sobre la molt poc coneguda aljama

de jueus de Fraga.

Els nostres membres professors

d’hebreu han continuat impartint classes a

les universitats de Barcelona i de Girona.

Joan Ferrer i Costa ha col.laborat molt di-

rectament, com a representant de la nos-

tra Societat, en l’organització d’un simpo-

si de l’Associació Espanyola d’Estudis
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Hebreus i Jueus de Girona-Besalú que se

celebrà del 29 al 31 de maig de 2008, or-

ganitzat per la Universitat de Girona i el

Patronat Municipal Call de Girona.

Jordi Casanovas ha participat en

el cicle «Matinals del Call», organitzat pel

Museu d’Història de la Ciutat de Barce-

lona, amb una conferència sobre Mont-

juïc (18 de maig de 2008); també féu la

conferència inaugural del congrés «El

mundo judío en la península Ibérica», ce-

lebrat a Lleó els dies 17-19 d’abril de

2008, sota el títol «La figura del judío a

través de los manuales de los inquisido-

res». D’altra banda, participà també en

l’organització de les jornades sobre necrò-

polis jueves que tingueren lloc del 23 al

25 d’octubre de 2008 i ha col.laborat amb

el Museu Comarcal de l’Urgell en les tas-

ques que hom realitza per a l’estudi dels

materials procedents de l’excavació de la

necròpoli de Tàrrega.

Pere Casanellas ha assessorat en

diverses ocasions el TERMCAT sobre te-

mes lingüístics que concerneixen l’hebreu

i el català. Eduard Feliu, a requesta de di-

versos historiadors, ha transcrit i traduït

un bon nombre d’addicions hebrees con-

tingudes en documents medievals. Tam-

bé ha estudiat i identificat fragments he-

breus procedents dels arxius històrics de

Girona.
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Societat Catalana de Sociolingüística

Any de fundació: 1981

Junta Directiva

President: Joaquim Torres i Pla

Secretari: Joan Hugué i Rovirosa

Tresorer: Josep Manuel Ballarín i Garoña

Vocals: Brauli Montoya Abat

Albert Fabà i Prats

Delegat de l’IEC: Joan A. Argenter i Giralt

Nombre de socis: 95

Activitats

— Presentació del llibre La nova televi-

sió virtual de Vilaweb: Noves eines de di-

fusió del català, a càrrec del periodista

valencià i director de Vilaweb Vicent Par-

tal. 27 de setembre de 2007.

— Presentació del llibre La llen-

gua que ens va parir: Set pensadors a la

recerca del català, a càrrec del professor

de llengua catalana i literatura Jordi Solé

i Camardons. Albert Fabà l’acompanyà

com a relator del llibre. Arenys de Mar,

18 d’octubre i 24 de novembre de 2007.

— Presentació del llibre La llen-

gua catalana, senya d’identitat nacional,

a càrrec del llicenciat en filologia catala-

na i mestre especialista en llengües Jordi

Sedó i Solé. 29 de novembre de 2007.

— Presentació de les Dades socio-

lingüístiques dels territoris de parla cata-
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lana, a càrrec d’Eliseu Climent (ACPV),

Albert Fabà (ASOLC), Juli Peretó (IEC

València), Bernat Joan (SPL), Honorat

Ros (Acadèmia Valenciana de la Llengua,

AVL), Ernest Querol (sociolingüista, Uni-

versitat Oberta de Catalunya) i Joaquim

Torres (sociolingüista, ASOLC). L’acte es

va fer a l’edifici Octubre Centre de Cultu-

ra Contemporània de València i va ser or-

ganitzat per l’ASOLC amb el suport de

l’Institut d’Estudis Catalans, la Secretaria

de Política Lingüística i Acció Cultural del

País Valencià. 21 de novembre de 2007.

— Presentació del llibre Corpus

de varietats socials: Materials de treball,

d’Emili Boix-Fuster, Marina Àlamo, Mi-

reia Galindo i F. Xavier Vila. Universitat

de Barcelona, 14 d’abril de 2008.

— Taula rodona «Immigració i

llengua», a càrrec d’Oriol Amorós, secre-
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tari per a la Immigració de la Generalitat

de Catalunya, i Diego Arcos, de l’associa-

ció Immi.Cat. IEC, 20 de maig de 2008.

— Presentació de l’enquesta

Llengua i identitat a Catalunya 2008,

efectuada per la UOC el gener de 2008, a

càrrec de l’autor, Miquel Strubell. Es

tracta d’una enquesta sociolingüística que

inclou preguntes sobre qüestions políti-

ques i d’identitat nacional. IEC, 16 de

juny de 2008.

Publicacions

Monogràfic de la revista Language Plan-

ning and Language Policy: «Language

planning and policies for the catalan lan-

guage. A comparative approach to regio-

nal government policies».

Treballs de Sociolingüística Catalana,

vol. 19 (2006): La situació socio-

lingüística a Andorra. [Coordinat per

Joaquim Torres i Montserrat Pla-

nelles]
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Societat Catalana de Terminologia

Any de fundació: 2002

Junta Directiva

President: Jaume Martí i Llobet

Vicepresidenta: Lourdes Pascual i Gargallo

Secretari: Francesc Galera i Porta

Tresorer: Josep M. Mestres i Serra

Vocals: Marc Barracó i Serra

Àngels Egea i Puigventós

Sílvia Llovera i Duran

Delegada de l’IEC: M. Teresa Cabré i Castellví

Nombre de socis: 60

Assemblea General de Socis

Celebrada el 29 de maig de 2008. Es va

renovar la meitat de la Junta. Aquestes

són les persones que s’hi van incorporar:

Tresorer: Josep M. Mestres i Serra

Vocals: Marc Barracó i Serra

Àngels Egea i Puigventós

Sílvia Llovera i Duran

Activitats

El curs 2007-2008 l’Associació Catalana

de Terminologia va dur a terme les dar-

reres activitats com a Associació abans

d’esdevenir societat filial de l’Institut

d’Estudis Catalans amb el nom de Socie-

tat Catalana de Terminologia.

M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

07
-2

00
8

496

— La VI Jornada de l’ACA-

TERM, «Terminologia de la gastronomia

i l’enologia», va girar a l’entorn de la gas-

tronomia i l’enologia. IEC, 29 de maig

de 2008.

• Conferència «Denominacions

d’origen, indicacions geogràfiques i altres

signes vinculats al territori», a càrrec de

Jaume Pellisé, professor de la Facultat

de Dret de la Universitat de Barcelona.

• Taula rodona «A l’entorn de la

terminologia del menjar i el beure», amb

la participació de Josep Ribas, de la De-

nominació d’Origen Penedès i professor

de la Facultat d’Enologia de la Universi-

tat Rovira i Virgili; Joan Maria Romaní,

autor del Diccionari del vi i del beure;
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Oriol Rovira, cuiner d’Els Casals, amb

una estrella Michelin; Marta Sabater, tèc-

nica del TERMCAT, i Glòria Torra, co-

ordinadora del Servei d’Assessorament

Lingüístic de Programes de TV3. En fou

moderadora Lourdes Pascual, vicepresi-

denta de l’ACATERM.

— Seminari de formació conti-

nuada «Tecnologia per al treball en ter-

minologia», a càrrec de Rosa Estopà i

Carles Tebé (Institut Universitari de Lin-

güística Aplicada de la Universitat Pom-

peu Fabra).

Les dues sessions del seminari,

que van tenir lloc el 22 de novembre i el

13 de desembre de 2007, es van centrar

en aspectes teòrics i pràctics dels extrac-

tors automàtics de lèxic i de terminologia.
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