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Catalunya Carolíngia 

Directors: Josep Maria Salrach i Marés

 Gaspar Feliu i Montfort

Assessors: Josep M. Font i Rius

  Anscari Manuel Mundó  

i Marcet

 Antoni Pladevall i Font

 Manuel Riu i Riu

L’objectiu d’aquest programa de recerca és 

recollir i publicar tots els documents refe-

rents als comtats catalans fins a l’any 1000, 

incloent-hi els preceptes dels reis francs 

expedits a favor de Catalunya. Aquest 

corpus és de gran interès per a la història 

dels segles ix i x de Catalunya i de l’Euro-

pa occidental de l’època carolíngia.

Corpus documental de les relacions 

internacionals de Catalunya  

i de la Corona d’Aragó

Directora:  Maria Teresa Ferrer  

i Mallol

És un projecte de llarga durada que pretén 

publicar els tractats internacionals  

de l’àmbit assenyalat i els documents de 

negociació diplomàtica, si n’hi ha. La 

col·lecció documental s’acompanya d’es-

tudis introductoris, en què s’analitza el 

contingut dels tractats dins el context  

de les relacions internacionals de cada  

període. 

Es publicà el volum 1.1: Ferrer i 

Mallol, Maria Teresa; Riu i Riu, Manuel 

(dir.). tractats i negociacions diplomàti-

ques de catalunya i de la corona cata-

lanoaragonesa a l’edat mitjana. Vol. 1.1: 

tractats i negociacions diplomàtiques 

amb Occitània, França i els estats ita-

lians, 1067-1213. Estudis de Pere Benito 

i Monclús i Maria Teresa Ferrer i Mallol. 

Corpus documental a cura de Pere Benito 

i Monclús, Pilar Sendra i Beltran i Carles 

Vela i Aulesa, amb la col·laboració de 

Rafael Ginebra i Molins, Roberto Pili i 

Esther Redondo García. Barcelona: Insti-

tut d’Estudis Catalans, 2009. 503 p.; 20 

× 27 cm. (Memòries de la Secció Històri-

co-Arqueològica; 83)

Maria Teresa Ferrer ha iniciat 

l’estudi de les relacions amb Castella que 

anirà al volum 1.2, mentre que Carles Vela 

ha iniciat la redacció de l’estudi sobre les 

relacions amb els països islàmics, també 

del volum 1.2. Ha aprofitat la seva estada 

de sis mesos al Departament d’Estudis 

Asiàtics de la Universitat dels Estudis de 

VI.  Activitat de recerca

Programes de recerca

Secció Històrico-Arqueològica
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Nàpols a «L’Orient» per revisar totes les 

cròniques àrabs que poden servir per a la 

redacció del seu estudi.

Corpus textual de la Catalunya  

del Nord: Catàleg d’Impresos 

Rossellonesos

Directora: Eulàlia Duran i Grau

Al llarg del curs 2008-2009 s’han seguit 

les línies marcades a la memòria del pro-

grama de recerca per al trienni 2008-

2010: actualització de la llista d’impresos 

a catalogar; catalogació d’impresos dels 

segles xv-xix, i estudi dels impresos, im-

pressors, llibreters i textos. 

L’actualització de la llista d’im-

presos no es dóna per tancada i s’ha 

continuat en la línia de buidatge de fons 

bibliogràfics com fins ara. El catàleg és 

molt complet, però, tot i això, la recerca 

no es pot abandonar: d’una banda, arxius 

i biblioteques incorporen sovint nous re-

gistres en xarxa (generalment volums de 

poca entitat física, en volums facticis) i 

s’hi corregeixen de vegades errors dels 

catàlegs antics impresos; de l’altra, una 

font que també pot amagar sorpreses són 

els catàlegs de llibreters de vell (malgrat 

que, darrerament, no s’ha pogut detectar 

cap imprès desconegut per aquesta última 

via). 

Paral·lelament, es continuen loca-

litzant fons nous amb material imprès 

rossellonès, com ara el de la catedral 

d’Elna. Els resultats de la recerca són molt 

satisfactoris i el corpus d’impresos i 

d’exemplars conservats és cada vegada 

més ampli (gairebé set-cents cinquanta 

impresos i més de mil tres-cents exem-

plars), cosa que confirma la vitalitat i la 

importància de la impremta rossellonesa 

al llarg dels segles.

Pel que fa a la descripció tipobi-

bliogràfica d’exemplars, la part dedica-

da als segles xv-xvii hauria de quedar 

tancada el 2010. Aquest últim curs 

s’han demanat reproduccions als fons 

on només hi havia un o dos exemplars i 

la resposta d’aquests arxius i bibliote-

ques ha estat irregular: majoritàriament 

no han arribat, o bé perquè es tracta 

d’impresos molt malmesos que no es 

poden manipular, o bé perquè la digita-

lització la fa una empresa externa i els 

terminis d’entrega són llargs; en el cas 

dels impresos que no es puguin digita-

litzar, s’hauran de fer els desplaçaments 

per a completar el catàleg l’any 2010. 

El 90 % de les descripcions tipobiblio-

gràfiques dels impresos dels segles xv-

xvii és complet: queda, doncs, només  

un 10 % per tancar. Els segles xviii i xix 

presenten un nombre molt elevat d’im-

presos conservats fora de Catalunya, 

especialment a París (Biblioteca Nacio-

nal de França), però s’ha avançat quant 

als impresos conservats en fons al nostre 

abast; paral·lelament, s’han iniciat con-

tactes amb la doctora Maria Dasca, a 
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París, per tal que col·labori eventual-

ment en el projecte.

S’han dut a terme desplaçaments a 

Palma i a París, pensats sobretot per a com-

pletar les descripcions dels segles xv-xvii,  

i també ha avançat la catalogació dels 

segles xviii i xix. 

La recerca sobre l’estudi de la 

impremta i de la llibreteria nord-catalanes 

se centra sobretot en els fons documentals 

barcelonins (perquè bona part dels pri-

mers impressors perpinyanencs havien 

establert les seves premses amb anterio-

ritat a Barcelona) i nord-catalans. S’han 

localitzat notícies documentals inèdites 

sobretot a l’Arxiu Històric de Protocols de 

Barcelona i a la Biblioteca de Catalunya, 

però també als fons dels Sants Just i Pas-

tor i de Santa Maria del Pi; paral·lelament, 

es continua treballant amb el material  

que es guarda a l’Arxiu Departamental 

dels Pirineus Orientals. A banda dels 

membres del programa de recerca, per al 

buidatge de fons documentals hem pogut 

comptar amb la col·laboració desinteres-

sada de Rosa Nacente.

Els resultats de la recerca són 

consultables en xarxa a la pàgina web del 

projecte. S’hi poden llegir un total de nou 

estudis, publicats fins ara en diverses 

revistes i obres col·lectives, i també el 

catàleg d’impresos de 1500 a 1700 i part 

de les descripcions tipobibliogràfiques. 

Falta incorporar-hi el catàleg d’impresos 

dels segles xviii i xix perquè s’ha conside-

rat oportú, en vista de la quantitat de 

material sobre el qual es treballa, esperar 

a tenir encara més dades recopilades. La 

decisió de publicar en xarxa les descrip-

cions tipobibliogràfiques permet posar a 

l’abast de l’investigador una feina que ja 

està enllestida i que, altrament, no veuria 

la llum fins a la publicació impresa de 

totes les descripcions dels testimonis. 

A banda del nou material publicat 

al web, en el curs 2008-2009 ha vist la 

llum l’estudi «“A cantar meravellas 

grans”: les Alegrias de Nadal», de Mercè 

Comas (sobre un imprès únic, les Ale- 

grias de Nadal, d’autor anònim i publicat a  

Perpinyà el 1789, conservat actualment 

a la Biblioteca Britànica de Londres), al 

volum l dels Annals de l’institut d’estudis 

Gironins; també, Comas ha deixat enlles-

tit l’estudi d’un altre imprès que ens ha 

arribat per un únic testimoni: una relació 

d’un episodi de la Guerra dels Segadors, 

ni repertoriada ni citada pels catàlegs i 

estudis que s’ocupen del conflicte (Sana-

bre, Ettinghausen, Simon, etc.), que es 

conserva a la Biblioteca del Monestir de 

Montserrat. D’altra banda, Òscar Jané ha 

estudiat un imprès rossellonès poc cone-

gut, sense peu d’impremta i de final del 

segle xvii: Projet d’une histoire du rous-

sillon, compris dans une lettre de Monsi-

eur L.r. à un de ses amis («El projecte 

d’una primera Història del rosselló com 

a instrument d’integració a França a finals 

del segle xvii», revista de catalunya, 

núm. 254). Els estudis de Comas i Jané 

se centren volgudament en la recuperació 
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d’obres ignorades per la historiografia, 

d’alguna de les quals no es tenia notícia 

fins ara. D’altra banda, el febrer de 2008 

Eulàlia Miralles va presentar a Venècia  

un estudi centrat en l’obra del traductor  

teatral Bonaventura Ques, membre del 

Grup de Tuïr, que incidia en l’activitat 

d’aquest cenacle i en la transmissió ma-

nuscrita de la dramàtica rossellonesa, 

paral·lela i complementària a la transmis-

sió impresa («Bonaventura Ques, traduc-

tor de Metastasio», a La catalogna in 

europa. L’europa in catalogna. Atti  

del iX congresso internazionale dell’As-

sociazione italiana di Studi catalani: 

venezia, 14-16 febbraio 2008); actual-

ment, Miralles té pràcticament enllestit 

un estudi de conjunt sobre el teatre i la 

impremta nord-catalans a final del segle 

xviii, especialment a Tuïr però també a 

Perpinyà, que podria quedar tancat abans 

de final d’any aprofitant un desplaçament 

a Londres (Biblioteca Britànica).

Epigrafia del conventus  

Tarraconensis nord. La presència  

del poder imperial en el conventus 

Tarraconensis i en la zona sud  

de la província Gallia Narbonensis

Director: Marc Mayer i Olivé

En el segon any de recerca estava previs-

ta l’actuació següent: la finalització i ac-

tualització bibliogràfica i documental del 

corpus epigràfic del CIL II2 14/4, seguint 

les normes de redacció del corpus inscrip-

tionum Latinarum. Els objectius han estat 

acomplerts amb la introducció de l’ins-

trumentum inscriptum, és a dir, les ins-

cripcions sobre suports no lapidis, corres-

ponent a les províncies de Barcelona, 

Lleida i Girona. S’estan revisant en aquest 

moment les proves de la publicació del 

CIL II de la província de Tarragona i la 

ciutat de tarraco, a càrrec de Géza 

Alföldy.

L’anàlisi de les dades disponibles 

sobre l’epigrafia de la Catalunya del Nord 

i de l’epigrafia corresponent a ruscino 

(Castellrosselló, Perpinyà) ha conduït a 

fer una nova revisió completa dels mate-

rials in situ: s’han fitxat tots de nou, amb 

la qual cosa es disposa d’una nova lectu-

ra actualitzada, d’un nou arxiu fotogràfic 

i d’un bon estol d’inèdits fins ara no 

considerats. El corpus total queda ara 

constituït, després d’aquesta nova revisió, 

per cent cinquanta ítems. Tot preparant 

la revisió epigràfica de les Illes Balears, 

s’ha procedit a una prospecció de l’epi-

grafia de Menorca, centrada fonamental-

ment en el jaciment de Cales Coves i en 

els museus de Maó i Ciutadella.

Els honors rebuts per la família 

imperial constitueixen gairebé tota l’epi-

grafia de ruscino i han estat objecte, 

aquest any, de nous estudis, que abracen 

Tortosa (dertosa) i Tarragona. 

S’han publicat també tres assaigs 

metodològics:
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Mayer, M. «La denominación de los  

primeros gobernadores provinciales». 

A: Piso, I. (ed.). die römischen pro-

vinzen: Begriff und gründung. Cluj-

Napoca, 2008, p. 145-164.

— «Los honores recibidos por la familia 

de Marco Aurelio en la parte oriental 

del imperio romano: ¿Cambio o con-

tinuidad en el culto dinástico?». A: 

Martínez Fernández, Á. (coord.). es-

tudios de epigrafía griega. La Lagu-

na, 2009a, p. 277-294.

— «Observaciones sobre la celebración 

epigráfica en el mundo romano: El 

impacto sobre la opinión pública lo-

cal». A: Angeli Bertinelli, M. G.; 

Donati, A. (ed.). Opinione pubblica e 

forme di comunicazione a roma: il 

linguaggio dell’epigrafia. Faen- 

za, 2009b, p. 47-59.

En l’àmbit de novetats en l’epigra-

fia de Catalunya i de les Balears, s’han 

publicat: 

Mayer, M. «La nova lauda en mosaic 

d’Empúries: Alguns suggeriments de 

lectura». SEBarc, núm. vi (2008a),  

p. 145-150. 

— «Un nou fragment d’inscripció con-

servat en una paret de Barcelona». 

SEBarc, núm. vi (2008b), p. 151-153.

— «carthago capta: La fecha de la toma 

de Cartago por los romanos». MEFR, 

vol. 120, núm. 1 (2008c), p. 93-97.

L’epigrafia paleohispànica dels 

Països Catalans, complement indispensa-

ble de l’epigrafia romana, ha conduït 

membres de l’equip a participar en  

el X Colóquio Internacional sobre Línguas 

e Culturas Paleo-hispânicas, celebrat el 

febrer de 2009 a Lisboa, amb diverses 

contribucions. Dins d’aquest mateix àm-

bit, s’han publicat els articles següents:

Francès, J.; Velaza, J.; Moncunill, N. «Los 

esgrafiados sobre cerámica de Ca 

n’Oliver (Cerdanyola del Vallès)». 

Palaeohispánica, núm. 8 (2008),  

p. 217-242.

Moncunill, N. «L’estudi de la llengua 

ibèrica: Apunts bibliogràfics». Arxiu 

de textos catalans Antics, vol. 27 

(2008), p. 495-517.

Moncunill, N.; Morell, N. «Reexcavando 

en los museos: Novedades epigráfi- 

cas en soportes de plomo». Palaeo-

hispánica, núm. 8 (2008), p. 243-255.

Escassetats, caresties, fams  

i mortaldats a Catalunya a l’edat 

mitjana. Estudi i corpus documental

Director: Antoni Riera i Melis

Durant el curs 2008-2009, l’equip de 

recercadors ha treballat en diversos arxius 

de Barcelona i en biblioteques catalanes.

Antoni Riera i Melis ha examinat 

els registres de cancelleria del regnat 

d’Alfons el Liberal i de la primera fase del 

de Jaume II, conservats a l’Arxiu de la 

Corona d’Aragó: ACA, C, reg. 61-145 

(1285-1310). L’objectiu d’aquesta recer-
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ca és establir una cronologia prou precisa 

de les crisis cerealistes de la darrera dè-

cada del segle xiii i la primera del xiv 

arreu de la Corona catalanoaragonesa, les 

quals només havien estat analitzades al 

regne de València per Agustín Rubio. 

Joan Josep Càceres Nevot ha con-

tinuat a l’Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona el buidatge de les sèries «Tes-

tament de Consellers», reg. 3-5 (1430-

1493), i «Notularum», reg. 4-6 (1480-

1499), dues fonts molt poc consultades 

en general i mai no explorades des del 

punt de vista de l’abastament frumentari 

de Barcelona.

Pol Serrahima Balius ha dedicat 

el primer semestre del curs a redactar la 

memòria final del màster de Cultures 

medievals, que, sota el títol el pa de la 

Busca. el proveïment cerealer a Barcelo-

na entre 1450 i 1462, ha obtingut la 

qualificació màxima. Constitueix una 

ferma aportació a l’anàlisi de la política 

de proveïment alimentari de la ciutat dels 

buscaires, d’extracció popular; radical-

ment diferent a la que havien desenvolu-

pat, a la primera meitat del segle xv, els 

bigaires, integrats bàsicament per mem-

bres de l’oligarquia local.

Durant el segon semestre ha re-

iniciat a l’Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona el treball de recollida d’infor-

mació inèdita sobre l’abastament urbà de 

cereal, tot buidant les sèries: «Clavaria», 

reg. 69-74 (1456-1462) i reg. 93-110 

(1476-1493), i «Lletres Comunes Origi-

nals», reg. 20 (1450). Paral·lelament ha 

començat a treballar les sèries documen-

tals corresponents a les dècades centrals 

del segle xv de l’Arxiu de la Corona 

d’Aragó, on ha escorcollat les seccions 

«Batllia General de Catalunya», reg. 969 

(1437-1485), i «Generalitat, Registres de 

Correspondència Expedida, 1449-1450». 

Els materials obtinguts li serviran per a 

preparar la seva tesi doctoral sobre l’abas-

tament de blat de la ciutat de Barcelona 

al segon terç del segle xv, una època d’es-

pecial interès, atès que durant la qual es 

va produir la «crisi de la baixa edat mitja-

na», la cronologia, les causes i l’abast de la 

qual ha dividit els experts, des de 1950,  

en dos corrents: un de maximalista (J. 

Vicens i Vives, P. Vilar, C. Carrère) i un 

altre de minimalista (M. Del Treppo, F. 

Melis, S. Epstein, P. Iradiel).

Montserrat Richou i Llimona ha 

consultat selectivament a l’Arxiu Històric 

de Protocols de Barcelona els protocols 

dels principals notaris «comercials» cor-

responents al període 1376-1415: Barto-

meu de Miramar, Pere Martí, Guillem de 

Santilari, Francesc de Ladernosa, Guillem 

d’Orta, Francesc de Relat, Joan Eiximenis, 

Pere de Pujol, Berenguer Ermengol, An-

toni Bellver, Felip Gombau, Francesc de 

Pujol, Jaume Just, Bartomeu Eiximeno, 

Joan de Soler, Berenguer Escuder, Guillem 

Piqué, Arnau Lledó, Joan Nadal, Ponç 

Amorós, Pere Granyena i Bernat Nadal. 

A l’Arxiu Capitular de Barcelona ha  

consultat els protocols dels notaris «comer- 
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cials» que treballaren entre 1300 i 1400: 

Bernat de Vilarrúbia, Pere Torre, Bernat 

Guillem de Vilarrúbia, Jaume de Font, 

Pere Borrell, Pere de Coll i Francesc  

de Tria. 

Josep Fernández Trabal ha con-

sultat els registres de correspondència de 

la Generalitat de Catalunya, dipositats a 

l’Arxiu de la Corona d’Aragó, correspo-

nents al període 1450-1486.

La documentació inèdita recollida 

per Joan Josep Càceres i Pol Serrahima 

ha estat transcrita i anotada, per tal d’in-

tegrar-la al corpus documental. La docu-

mentació inèdita reunida per Antoni  

Riera i Melis, Montserrat Richou, Pere 

Benito i Josep Fernández Trabal ha estat 

regestada i inclosa en una base de dades, 

a fi de facilitar-ne la consulta per tots els 

membres de l’equip, que la utilitzaran en 

la redacció de les respectives monografies.

Participació en reunions i seminaris 

internacionals

— «La política frumentaria de los con-

cejos catalanes como factor de seguridad 

alimentaria y de distensión social». Se-

minari internacional de recerca organit-

zat per la Universitat de Florència i la 

Universitat de Lleida: «Città del Mediter-

raneo a confronto. Gli spazi del potere 

nelle città della Catalogna e della Tosca-

na». Florència, del 22 al 24 de gener  

de 2009.

— «El Mediterráneo-ciudad como 

espacio de intercambio anonario. Rela-

ciones entre carestías italianas y catalanas 

(1080-1260)». Seminari internacional  

de recerca organitzat per la Universitat de 

Florència i la Universitat de Lleida: «Cit-

tà del Mediterraneo a confronto. Gli 

spazi del potere nelle città della Catalo-

gna e della Toscana». Florència, del 22  

al 24 de gener de 2009.

Publicacions

Riera i Melis, A. «Tener siempre bien 

aprovisionada la población: Los ce-

reales y el pan en las ciudades catala-

nas durante la Baja Edad Media». A: 

Arízaga, B.; Solórzano, J. Á. (ed.). 

Alimentar la ciudad en la edad Me-

dia. Logronyo: Instituto de Estudios 

Riojanos, 2009, p. 23-42. 

Benito, P. «Carestía y hambruna en las 

ciudades occidentales durante la Edad 

Media. Algunos rasgos distintivos». A: 

Arízaga, B.; Solórzano, J. Á. (ed.). 

Alimentar la ciudad en la edad Me-

dia. Logronyo: Instituto de Estudios 

Riojanos, 2009, p. 43-57.

Conclusió

Antoni Riera i Melis ha treballat sobre les 

caresties i fams de la segona meitat del 

segle xiii i la primera dècada del xiv, a 

partir de la documentació de la Cancelle-

ria Reial i de la Cancelleria municipal de 

Barcelona.

Pere Benito ha continuat les recer-

ques sobre les crisis frumentàries a l’eta-

pa central de l’edat mitjana, a partir dels 
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pergamins de l’Arxiu de la Corona d’Ara-

gó i les col·leccions documentals publica-

des dels arxius episcopals catalans.

Pol Serrahima s’ha concentrat en 

les dificultats d’abastament de la ciutat 

de Barcelona durant les dècades centrals 

del segle xv, tot basant-se en la documen-

tació municipal i de la Generalitat de 

Catalunya.

Joan Josep Càceres i Josep Fernán-

dez Trabal estan analitzant les fams i 

caresties del darrer quart del segle xv, a 

partir de la documentació municipal de 

Barcelona i de la Generalitat de Catalu-

nya, respectivament.

Forma Orbis Romani - Forma  

Conventus Tarraconensis

Director: Josep Guitart i Duran

El programa Forma Orbis Romani (FOR), 

promogut per la Unió Acadèmica Inter-

nacional, és un programa de recerca de 

topografia arqueològica del món romà que 

es proposa la reconstrucció històrica dels 

territoris antics, portant la cartografia i 

l’anàlisi al marc regional mitjançant ma-

pes de detall (generalment a l’esca- 

la 1:25.000 o 1:50.000) que permeten 

una localització precisa de les dades, 

mantenint a la vegada una visió general 

del territori corresponent.

El programa FOR a Catalunya i 

una part del País Valencià es concreta en 

la Forma Conventus Tarraconensis 

(FCT), que comporta la preparació de 

diversos volums, cadascun dels quals ha 

de cobrir una àrea amb coherència histo-

ricotopogràfica. La primera etapa del 

programa comprèn els territoris imme-

diats de les principals ciutats romanes de 

Catalunya.

Llibres de matrícula de les  

insaculacions (llibres de l’ànima)  

de la ciutat de Barcelona  

(1498-1713)

Directora: Eva Serra i Puig

La intencionalitat d’aquest projecte és 

posar a mans dels investigadors d’història 

de Catalunya dels segles moderns ante-

riors a la Nova Planta la nòmina de les 

persones que podien participar i partici-

paven en el sistema electoral municipal 

de Barcelona a través del sistema d’insa-

culació, en el cas de Barcelona, introduït 

el 1498 (vegeu la Memòria: curs 2007-

2008).

L’equip format pels investigadors 

Jordi Buyreu, Núria Florensa, Sílvia Ju-

rado, Eduard Martí, Miquel Pérez Latre i 

Eduard Puig ha continuat treballant en 

l’elaboració d’una base de dades, adequa-

da per al buidatge previst i encaminada 

a recollir al màxim totes les dades relatives 

al caràcter de les persones concretes insa-

culades i a ordenar-les cronològicament i 
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alfabètica. Sobre aquesta base de dades, 

continua fent el buidatge de diverses 

unitats arxivístiques.

Materials prehistòrics de Serinyà

Director: Narcís Soler i Masferrer

El programa s’integra dins d’uns objectius 

a llarg termini, que són l’estudi i la publi-

cació dels materials prehistòrics de Seri-

nyà, tant de les antigues excavacions com 

de les recents.

Per al període 2008-2010 s’ha 

proposat la publicació de materials de 

l’època magdaleniana de la bora gran d’en 

Carreres, l’estudi dels de la cova del Re-

clau Viver i de la cova de l’Arbreda i la 

continuació de les excavacions en aquest 

últim lloc. Durant aquest període el Parc 

Arqueològic de les Coves Prehistòriques 

de Serinyà ha estat declarat bé cultural 

d’interès nacional.

Les intervencions en la cova de 

l’Arbreda, el jaciment més important del 

Parc Arqueològic de les Coves Prehistòri-

ques de Serinyà, s’emmarquen en un 

conveni entre la Universitat de Girona i el 

Consell Comarcal del Pla de l’Estany i són 

possibles gràcies als permisos d’excavació 

que ha anat concedint el Departament de 

Cultura.

Per a l’estudi dels materials de 

l’Arbreda i dels altres jaciments es comp-

ta amb el projecte de l’IEC i el projecte 

HUM2007-63435/HIST del Ministeri de 

Cultura. 

L’estiu de 2009 s’ha fet una llarga 

campanya d’excavacions a la cova de 

l’Arbreda gràcies al suport del Departa-

ment de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya i del Consell Comarcal del Pla 

de l’Estany. 

Durant l’estiu, amb un equip 

d’una quinzena de persones, s’han excavat 

nivells de l’època mosteriana, amb moltes 

restes d’indústria i fauna, que podrien 

tenir més de dos-cents mil anys. Espe-

cialment els nivells més profunds, que 

només es poden excavar en una petita 

superfície d’1 m2, són d’una extraordinà-

ria riquesa arqueològica, encara que 

profundament afectats per les alteracions 

químiques. També han participat en 

l’excavació els professors Marouf Belhadj 

i Benabdellah Beldjouzi, de la Universitat 

de Tlemcen (Algèria), amb la qual hi ha 

un conveni signat. 

Durant la segona quinzena d’agost 

i la primera de setembre, s’ha excavat amb 

un equip reduït de quatre persones en els 

nivells més profunds, ja que només s’ha 

fet just al lloc on s’havia d’ubicar un dels 

pilars d’una estructura metàl·lica. 

Aquesta estructura ha de garantir 

la seguretat de la gran secció est i dels 

excavadors i facilitar l’accés als diferents 

sectors del jaciment. El Departament de 

Cultura s’ha fet càrrec del cost a través 

d’una subvenció al Consell Comarcal del 

Pla d’Estany.
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S’ha rebut la visita dels científics 

del Museu de Neandertal de Mettmann 

(Alemanya) Gerd Weniger, director del 

Museu i del projecte; Marcel Bradtmöller, 

i Martin Kehl, amb els quals tenim un 

conveni de col·laboració.

També hi ha fet una visita la pro-

fessora Mercè Bergadà, de la Universitat 

de Barcelona, que ha preparat mostres per 

a l’estudi de la micromorfologia de la 

cavitat.

El projecte se sumà a un programa 

internacional de datacions sobre l’època 

de canvi entre l’home de Neandertal i  

el de Cromanyó de l’Oxford Radiocarbon 

Accelerator Unit i al programa «Res ponse 

of humans to abrupt environmental tran-

sitions» (RESET) d’identificació de te- 

frites (cendres volcàniques en sediments 

prehistòrics) del Natural Environment 

Research Council, dirigit per Chris Strin-

ger, del Museu d’Història Natural de 

Londres. El juliol de 2009 s’ha rebut la 

visita dels científics que han agafat les 

mostres per a aquest últim programa, 

Dustin White i Mark Lewis. A hores d’ara, 

fetes les anàlisis, se sap que no s’han 

trobat tefrites en els nivells mostrejats, 

corresponents al Paleolític superior antic.

Dins del conveni de col·laboració 

amb la Universitat d’Oxford per a la da-

tació d’ossos i indústria òssia del Mosterià 

final al Gravetià de l’Arbreda i del Reclau 

Viver, ja es tenen nombroses datacions del 

més gran interès, que aviat seran motiu 

d’una publicació conjunta.

Gràcies a aquestes datacions  

radiocarbòniques i d’altres, es podrà de-

mostrar que algunes de les restes humanes 

de les coves del Reclau Viver i de Mollet 

són del Paleolític superior i, per tant, les 

restes més antigues d’Homo sapiens a 

Catalunya. 

S’ha continuat la digitalització de 

les seccions de l’Arbreda que s’havien anat 

dibuixant des de 1975 i l’estudi de les 

restes de fauna localitzades el 2007 i  

el 2008. 

Sobre els jaciments de Serinyà, ha 

aparegut la publicació següent:

Soler Subils, Joaquim; Soler i Masferrer, 

Narcís; Maroto, Julià. «L’Arbreda’s 

archaic Aurignacian dates clarified». 

eurasian Prehistory, vol. 5, núm. 2 

(2009), p. 45-55: 4 fig.

Recerca arqueològica de la ciutat  

romana de Iesso (Guissona)

Director: Josep Guitart i Duran

La finalitat d’aquest programa de recer-

ca arqueològica és l’estudi del jaciment 

arqueològic situat en el subsòl de l’actu-

al vila de Guissona. Les restes conserva-

des corresponen als vestigis de la pobla-

ció romana de iesso, fundada a l’inici del 

segle I aC, en paral·lel amb Aeso, i pos-

siblement també amb ilerda, per tal 

d’estructurar les terres de ponent de 

l’actual Catalunya. En el desenvolupa-

06 Memoria 2008-2009 (213-310).indd   222 10/03/16   11:27



A
c

t
iv

it
A

t
 d

e
 r

e
c

e
r

c
A

223

ment d’aquest programa, l’IEC col·labora 

amb el Patronat d’Arqueologia de Guis-

sona, consorci en el qual participen 

també l’Ajuntament de Guissona, el 

Consell Comarcal de la Segarra, l’Institut 

d’Estudis Ilerdencs de la Diputació  

de Lleida i la Universitat Autònoma de 

Barcelona.

Les activitats realitzades durant el 

curs 2008-2009 han estat fonamental-

ment orientades a completar l’excavació 

de les termes públiques de la ciutat roma-

na i a dur a terme l’estudi de resultats.

Repertori de manuscrits catalans 

1474-1714

Directora: Eulàlia Duran i Grau

Durant aquest curs, l’equip que elabora 

el repertori ha estat constituït per Eulàlia 

Duran (direcció), Maria Toldrà (coordi-

nació), Eulàlia de Ahumada, Mercè Gras 

i Joan Mahiques.

S’ha treballat en els tres camps 

següents:

1) Edició del volum 4 del reper-

tori de manuscrits catalans (1474-1620), 

que conté la descripció de manuscrits 

conservats a Arenys de Mar (Arxiu Histò-

ric Fidel Fita), Cervera (Arxiu Històric 

Comarcal), Girona (Arxiu Capitular, Ar-

xiu Diocesà, Biblioteca del Seminari Dio-

cesà, Biblioteca Pública), la Seu d’Urgell 

(Arxiu i Biblioteca Capitular), Montserrat 

(Biblioteca del Monestir), Poblet (Biblio-

teca del Monestir), Ripoll (Arxiu Històric 

Comarcal, Biblioteca Lambert Mata), 

Solsona (Arxiu Diocesà), Tarragona (Bi-

blioteca Pública), Tortosa (Arxiu Capitu-

lar, Arxiu de la Ciutat, Arxiu Diocesà, 

Arxiu Enrique Bayerri, Arxiu Històric 

Diocesà), Ulldecona (Arxiu Parroquial de 

Sant Lluc), Valls (Arxiu Històric Comar-

cal), Vic (Arxiu i Biblioteca Episcopal), 

Vilamacolum (Biblioteca Arxiu Familiar 

Geli-Anglada) i Vilanova i la Geltrú (Bi-

blioteca Museu Víctor Balaguer), amb un 

apèndix sobre l’Arxiu Històric de la Com-

panyia de Jesús de Catalunya.

2) Descripció directa dels manus-

crits de la Biblioteca de la Universitat de 

Barcelona corresponents al període 1620-

1714.

3) Elaboració de la base de dades 

Manuscrits catalans de l’edat moderna 

(MCEM). Durant el curs 2008-2009, s’hi 

ha traspassat, corregit i revisat tota la 

informació sobre els gairebé mil manus-

crits descrits en els cinc volums ja publi-

cats de les dues sèries del repertori (1474-

1620 i 1620-1714). 

Cada manuscrit hi té entrada 

pròpia, dividida en els camps següents: 

ciutat, biblioteca o arxiu, número de 

manuscrit, signatura, signatures antigues, 

data, llengua, suport, mides, folis, copis-

ta, enquadernació, llom, procedència, 

estat de conservació, ornamentació, autor, 

títol, contingut, observacions, bibliogra-

fia, enllaços interns i enllaços externs. S’hi 
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poden fer consultes a través d’un cercador 

general (provisional). 

Paral·lelament, s’ha començat a 

preparar una base de dades bibliogràfica 

que permetrà l’enllaç corresponent des de 

cada entrada de manuscrit. 

Es preveu que la base de dades 

MCEM es publiqui al web de l’IEC a 

partir de l’any 2010.

Bibliografia

Duran, Eulàlia (dir.). repertori de manus-
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Biblionatura

Director: Xavier Llimona i Pagès

En aquesta fase del projecte, la nostra 

activitat s’ha basat en dos objectius prin-

cipals:

1. La recerca de noves fonts bibliogràfi-

ques

Seguint la llista realitzada prèvi-

ament en la fase 4 d’aquest projecte, s’han 

completat volums que faltaven, procurant 

encabir des de l’inici de la publicació fins 

al moment actual. S’han revisat i selec-

cionat articles de les següents revistes: 

Acta Botanica Barcinonensia, Acta Bo-

tanica Malacitana, Anales de Biología, 

Anales del instituto Botánico A. J. cava-

nilles, Boletim da Sociedade Broteriana, 

Boletín de la Sociedad española de Brio-

logía, Boletín de la Sociedad Aragonesa 

de ciencias Naturales, Boletín de la So-

ciedad española de Historia Natural, 

Boletín de la Sociedad ibérica de cien- 

cias Naturales i Butlletí de la institució 

catalana d’Història Natural, entre 

d’altres.

S’han seleccionat articles de noves 

publicacions interessants de cara a la 

nostra base de dades: Anales del Jardín 

Botánico de Madrid, Botanica complu-

tensis i Oppidum, entre d’altres, així com 

obres antigues, com ara Adumbrationes 

ad Summae editionem i Anuarios de la 

Junta de ciencias Naturales de Barce-

lona.

De tots aquests articles, que 

gairebé arriben al miler, se n’ha fet una 

tria de paraules clau per tal de facilitar 

la recerca al públic. D’aquesta manera, 

es disposa de força material preparat 

per a la seva indexació i introducció, 

cosa que garanteix la continuïtat del 

projecte.

2. La realització de la implantació, les 

proves i el refinament de la base de 

dades a Internet

Actualment ja es treballa des de la 

xarxa i, per les nombroses simulacions que 

ja s’han fet i pel nombre de registres,  

que ja supera els cinc mil cent, creiem que 

molt aviat la base de dades podrà ser con-

sultada públicament per tota la comunitat 

científica interessada.

Biodiversitat dels fongs i líquens  

dels Països Catalans

Director: Xavier Llimona i Pagès

Aquest projecte inclou diferents objectius 

de recerca centrada en la biodiversitat dels 

fongs, liquenitzats i no liquenitzats, de 

Catalunya i d’altres indrets dels Països 

Catalans, amb la intenció d’anar omplint 

una tria de llacunes en el coneixement dels 

Secció de Ciències Biològiques
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fongs i líquens, prèviament detectades: 

àrees inexplorades i hàbitats i grups ta-

xonòmics insuficientment estudiats o 

gens. El projecte coordina un ampli equip 

de micòlegs de camp i un segon equip, 

molt expert, de liquenòlegs, en el marc de 

dos subprojectes paral·lels. El subprojecte 

liquenològic és el més recent. El micològic 

ha anat acumulant, en anys anteriors, un 

important nombre de recol·leccions, que 

estan en procés d’estudi. Però la tasca de 

prospecció continua, aprofitant en cada 

cas les parcel·les sotmeses a condicions 

ecològiques favorables per a la formació 

d’esporocarps.

A partir del primer any, aquest 

programa agrupa dos projectes abans 

independents: «Biodiversitat dels fongs de 

Catalunya» i «Biodiversitat dels líquens 

de Catalunya», progressivament ampliats 

en llur àrea d’estudi. 

El projecte dedicat als fongs es 

troba actualment en la fase 15 i el dels 

líquens ha arribat a la fase 3. La gradual 

incorporació d’estudis sobre fongs lique-

nícoles ajuda a adonar-se de fins a quin 

punt els liquenòlegs són també micòlegs. 

Tot i això, les estratègies i pràctiques en 

el treball de camp continuen sent bastant 

diferents. El curs comentat representa una 

primera fase en l’estudi conjunt de la 

biodiversitat dels fongs, tant liquenitzats 

com no liquenitzats, de Catalunya, amb 

una ampliació de l’àrea d’estudi vers 

Castelló, per una banda, i les illes Pitiüses, 

per l’altra.

Principals resultats 

inventaris micològics

L’any micològic va tenir un bon moment 

a final de primavera, després d’un gener 

bo per als estepars del cap de Creus, seguit 

d’un llarg període de secada. Les males 

condicions es reproduïren a la tardor, a la 

regió mediterrània, amb un desembre 

plujós just al final.

S’han continuat els estudis a la 

vall de Ribes, el Parc Natural de Cap de 

Creus, la serra de Verdera, altres punts  

de l’Alt Empordà, els torrents vallesans 

del Parc de la Serralada de Marina, Sant 

Joan de l’Erm, la Vall de Bianya, la Val 

d’Aran, la plana de Sant Jordi (Baix 

Ebre), la serralada dels Ports de Tortosa, 

l’àrea inclosa en el Pla d’Espais d’Interès 

Natural (PEIN) del Mas de Melons (Cas-

telldans, Garrigues), els carrascars dels 

Plans de Sió, etc. Cal afegir-hi diverses 

visites a la Tinença de Benifassà, el desert 

de les Palmes i la serra Calderona, ja al 

nord del País Valencià.

Les recol·leccions es fan gairebé 

sempre dreçant un inventari en cada parcel-

la explorada. Aquesta informació és apta 

per a ser usada per a tipificar les comuni-

tats fúngiques. En aquest sentit, s’ha fet 

un esforç especial per a completar la visió 

del component fúngic dels estepars, on hi 

ha tàxons molt especialitzats, part dels 

quals són nous per a la ciència. També s’ha 

dedicat atenció al component fúngic de les 

vernedes, salzeredes, avellanoses i altres 

hàbitats propers als corrents fluvials.
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Salcedo, I. (2007). «Typification and 

description of typhula buxi Maire».  

Mycotaxon, vol. 100, p. 27-35.

Oltra, M.; Gràcia, E. (2007). «Myxomyce-

tes ibéricos. II». revista catalana de 

Micologia, vol. 29, p. 51-59.

Ortega, A.; Vila, J. (2008). «cortinarius 

alnicolas recolectados en el valle de 

Arán (Pirineos catalanes, península 

Ibérica)». Micol. veg. Medit., vol. 23, 

núm. 1, p. 51-63.

Pérez-de-Gregorio, M. À. (2007a). 

«Mycena crocata v. vogesiana Quél. 

en Euskadi». errotari, núm. 4, p. 31-

33.

— (2007b). «Mycena romagnesiana 

Maas Gest. en España». Mycol. Mon-

ten., vol. ix, p. 91-93.

— (2007c). «russula werneri Maire, una 

especie típicamente mediterránea, 

poco conocida». Lactarius: Boletín de 

la Asociación Micológica, núm. 16,  

p. 38-40.

— (2007d). «russula fragilis f. viridilu-

tea Bon a Catalunya». Butlletí de 

l’Associació Micològica Font i Quer, 

núm. 5, p. 42-43.

Søchting, U.; Figueras, G. (2007). «ca-

loplacalenae sp. nov. and other calo-

placa species with caloploicin and 

vicanicin». the Lichenologist, vol. 39, 

núm. 1, p. 7-14.

Societat Catalana de Micologia (2007). 

Bolets de catalunya. Làm. 1250-

1300. Barcelona.

— (2008). Bolets de catalunya. Làm. 

1300-1350. Barcelona.

Torrejón, M. (2007). «Contribución al 

estudio de los hongos del parque na-

tural de la Serra Calderona y su área 

de influencia. Castelló-València (Es-

paña). I. Jarales (cistion)». revista 

catalana de Micologia, vol. 29,  

p. 17-28.

— (2008). «Contribución al estudio de 

la flora micológica del Desert de Les 

Palmes (Castelló). V». Micol. veg. 

Medit., vol. 22, núm. 1, p. 67-79.

Vila, J. (2008). «Notas sobre Mycena 
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nucicola, una especie poco frecuente 

recolectada en los Pirineos de Cata-

luña». Boletín Micológico de FAM-

cAL, núm. 3, p. 31-35.

Vila, J.; Caballero, F.; Rius, J.; Llimona, 

X. (2008). «Aportaciones al cono- 

cimiento de los hongos de Cataluña 

(península Ibérica). III». errotari, 

núm. 5, p. 69-86.

Vila, J.; Contu, M.; Ortega, A. (2008). «A 

new species of rhodocybe (Agaricales, 

entolomataceae) from Catalonia 

(Iberian Peninsula)». Österr. Z. Pilzk., 

vol. 17, p. 75-79.

Vila, J.; Contu, M.; Ortega, A.; Tabarés, 

M. (2007). «Appunti sul genere rho-

docybe in Catalogna (Penisola Iberi-

ca). 2º contributo». rivista di Micolo-

gia, núm. 4, p. 291-311.

Vila, J.; Moreau, P.-A.; Tabarés, M.; Car-

bó, J.; Pérez-de-Gregorio, M. À. 

(2007). «tubaria decurrens, une es-

pèce américaine redécouverte en Eu-

rope». cryptogamie. Mycologie,  

vol. 28, núm. 3, p. 203-213.

Vila, J.; Ortega, A.; Suárez-Santiago,  

V. N.; Llimona, X. (2008). «cortina-

rius mahiquesii, a new subhypogeous 

species from Catalonia (Iberian Pen-

insula)». Persoonia ,  núm. 21,  

p. 153-157.

Darwin2009.cat

Director: Juli Peretó i Magraner

Les activitats del programa Darwin2009.

cat s’han desenvolupat com estava previst:

S’ha publicat la versió abreujada 

i il·lustrada de L’origen de les espècies de 

Darwin. El text ha estat a cura d’Andrés 

Moya i Juli Peretó. Les més de dues-

centes il·lustracions són obra del dibuixant 

naturalista Carles Puche. La producció 

editorial ha estat a càrrec de la Càtedra 

de Divulgació de la Ciència i Publica- 

cions de la Universitat de València. Se 

n’han fet tres versions: anglesa, catalana 

i castellana. La traducció ha estat a cura 

de Coral Barrachina i les corresponents 

revisions lingüístiques són de Soledat 

Rubio i Francesc Esteve, amb la col-

laboració del Servei de Política Lingüís-

tica de la Universitat de València. 

D’aquesta obra se n’han fet diverses 

presentacions: Campins (juny), illa de San 

Cristóbal (Galápagos, durant la Segona 

Cimera Mundial de l’Evolució, agost), 

Barcelona (seu de l’IEC, setembre), Ba-

dalona (durant una conferència celebrada 

a les destil·leries d’Anís del Mono, octu-

bre), València (Sala Darwin del campus 

de Burjassot-Paterna de la Universitat de 

València, novembre), Madrid (Museu 

Nacional de Ciències Naturals del CSIC, 

desembre) i Biarritz (durant un simposi 

francès sobre evolució, desembre).

Al novembre es va iniciar la itine-

rància de l’exposició escolar «Senyor 
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Darwin, quina gran idea!», a cura de 

Joaquim Baixeras (Institut Cavanilles  

de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, 

Universitat de València). L’equip científic 

que n’ha elaborat els materials ha estat 

constituït per Juli Peretó, Ester Desfilis i 

Xavier López Labrador. Se n’ha editat un 

quadern d’activitats didàctiques. L’expo-

sició ha estat produïda i serà gestionada 

durant el periple pels centres escolars per 

la Càtedra de Divulgació de la Ciència  

de la Universitat de València.

Està prevista l’estrena del docu-

mental rere la petjada de darwin, una 

producció del Taller d’Audiovisuals i de 

la Càtedra de Divulgació de la Ciència  

de la Universitat de València, a cura 

d’Harmonia Carmona i Maria Sales, amb 

l’assessorament científic de Juli Peretó.

Estudi del potencial antioxidant  

de les poliamines naturals 

espermina i espermidina

Director: Abel Mariné i Font

Els objectius del programa de recerca són 

els següents:

— Confirmar l’efecte antioxidant 

de les poliamines sobre un substrat ali-

mentari fàcilment oxidable, com és l’oli 

de soja. 

— Estudiar el mecanisme respon-

sable de l’efecte antioxidant i esbrinar en 

quina o quines etapes de la cadena de 

reaccions implicades en l’oxidació actuen 

aquests compostos. 

— Conèixer si l’efecte protector 

davant l’oxidació de les poliamines és 

dosidependent.

— Estudiar l’efecte antioxidant 

de les poliamines en comparació amb el 

d’altres antioxidants més clàssics. 

— Estudiar possibles sinergies 

amb altres antioxidants que poden estar 

presents en els aliments (com a compo-

nents propis o addicionats).

Les tasques realitzades fins al 

moment, d’acord amb el pla de treball 

establert, són les següents:

1. Assaig d’oxidació amb olis de 

soja de diferent quantitat de ferro i un 

addicionat de poliamines en una concen-

tració fixa, mesurant-ne l’índex d’estabi-

litat oxidativa en un equip Rancimat. Atès 

que el ferro catalitza la generació d’espè-

cies reactives d’oxigen que desencadenen 

el procés de l’oxidació, s’esperava una 

disminució de la capacitat protectora de 

les poliamines quan augmentés la concen-

tració de ferro en l’oli, amb independència 

del mecanisme pel qual actuen com a 

antioxidants. Efectivament, es va observar 

aquesta disminució en ambdues poliami-

nes, seguint una corba logarítmica inver-

tida. Aquest model és l’esperat d’acord 

amb el comportament d’un quelant. Su-

perada la concentració «crítica» de ferro 

per a la quantitat de poliamina afegida, 

es fa patent de manera brusca l’efecte 

prooxidant d’aquest metall. Els resultats 
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obtinguts en aquest assaig són compati-

bles amb la baixa resposta antioxidant de 

les poliamines quan aquesta s’avalua per 

mètodes basats en la disminució dels ra-

dicals lliures.

2. Mesura de la capacitat de les 

poliamines com a bloquejadores dels radi-

cals lliures mitjançant el mètode de l’1-

difenil-2-picril-hidrazil (DPPH). Es trià 

aquest mètode, enfront d’altres que pro-

porcionen el mateix tipus d’informació, 

perquè, amb una petita modificació, per-

met mesurar la capacitat antioxidant tant 

de substàncies lipòfiles com d’hidròfiles, i 

les poliamines tenen ambdues funcionali-

tats. Els resultats obtinguts mostren que la 

capacitat antioxidant de 100 mg/ml de 

cadascuna de les poliamines en el mitjà 

hidròfil és unes quatre vegades inferior a 

la de la mateixa quantitat de vitamina C, 

i en el mitjà lipòfil, d’aproximadament la 

meitat de la que presenten l’alfa-tocoferol 

i el palmitat d’ascorbil i un terç de la que 

presenta el gal·lat d’octil.

3. Avaluació de l’efecte antioxi-

dant de les poliamines addicionades a l’oli 

de soja de qualitat farmacopea en l’inter-

val de concentracions de 50 a 900 µg/ml. 

S’observa un efecte dosidependent que 

tendeix a la saturació en concentracions 

superiors a 600 µ/l. Els resultats obtinguts 

confirmen el potencial antioxidant més alt 

de l’espermina enfront de l’espermidina 

observat en assaigs anteriors, tot i que 

aquesta diferència es fa especialment 

palesa en les dosis més elevades. 

Actualment s’està treballant en 

l’estudi comparatiu de la capacitat anti-

oxidant de les poliamines enfront de 

l’alfa-tocoferol, el palmitat d’ascorbil i el 

gal·lat d’octil, fent servir en tots els casos 

quantitats equimoleculars.

Bibliografia 

Part dels resultats d’aquest projecte foren 

presentats en format pòster al V Congre-

so Nacional de Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos, celebrat a Múrcia entre el 26 

i el 29 de maig de 2009. El resum d’aques-

ta comunicació ha estat publicat en les 

actes de l’esmentat congrés.

Veciana-Nogués, M. T.; Teruelo de Luis, 

M.; Toro Funes, N.; Vidal Carou, M. C. 

«Estudio del posible mecanismo anti-

oxidante de las poliaminas». A: Libro 

de comunicaciones: v congreso Na-

cional de ciencia y tecnología de los 

Alimentos. Múrcia: Universidad de 

Murcia, 2009, p. 232. ISBN 978-84-

93307-83-7.

Filogènia molecular de les 

Teloschistales i Ostropales (fongs 

liquenitzats) als Països Catalans.  

El gènere Diploschistes, un cas 

d’estudi poblacional

Director: Xavier Llimona i Pagès

Els ordres de fongs liquenitzats teloschis-

tales i Ostropales es troben àmpliament 
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representats a Catalunya i en altres indrets 

dels Països Catalans. En especial, la  

família teloschistaceae presenta un pic 

de diversitat gràcies a les condicions eco-

lògiques favorables per a aquest grup de 

líquens, coincidint també amb el fet que 

els Països Catalans es troben en un punt 

calent de biodiversitat, no només de plan-

tes vasculars, sinó també de líquens. De 

les Ostropales, el diploschistes, l’únic 

gènere de distribució temperada, és el més 

ben representat, amb catorze espècies. 

Durant el desenvolupament del projecte 

«Biodiversitat dels fongs i líquens dels 

Països Catalans», ens han sorgit diverses 

qüestions taxonòmiques relacionades amb 

aquests tàxons que no podien ser resoltes 

pels mètodes tradicionals de la liquenolo-

gia. Aquest projecte es planteja abor-

dar-les amb la reconstrucció filogenètica, 

emprant diversos marcadors moleculars, 

així com amb l’estudi poblacional del 

gènere diploschistes, en concret, del com-

plex d. scruposus. El projecte coordina 

dos equips de liquenòlegs, molt experts, 

procedents de dos centres de recerca 

(Universitat de Barcelona i Universitat 

Duke), amb un historial de col·laboració 

de gairebé deu anys.

Ha calgut retallar considerable-

ment els objectius inicials, especialment 

en l’aspecte molecular, ja que l’obtenció 

de seqüències de DNA és molt costosa. 

D’aquesta manera, ens hem centrat en els 

objectius més assequibles, com és el del 

gènere diploschistes. El curs comentat 

representa una primera fase d’aquest es-

tudi, que podria ser ampliat en properes 

convocatòries. 

En l’intent d’assolir un coneixement 

raonable de la nostra biodiversitat liquèni-

ca, hi trobem que una part de les espècies 

detectades presenten problemes de caràcter 

taxonòmic i sistemàtic, que no poden ser 

resolts únicament amb els mètodes tradici-

onals d’estudi morfològic. El pas següent en 

el progrés del coneixement de la flora liquè-

nica exigeix la resolució d’aquests problemes 

taxonòmics i la demostració de fins a quin 

punt les espècies del territori poden ser 

usades per a respondre hipòtesis de caràcter 

més sistemàtic, evolutiu i, fins i tot, de 

conservació. Actualment, els mètodes per a 

resoldre aquestes hipòtesis utilitzen cada 

cop més les possibilitats de l’anàlisi del 

DNA, que es pot considerar com un docu-

ment que conté informació sobre la història 

evolutiva de les espècies. 

En aquest treball, ens hem propo-

sat la utilització d’aquesta darrera tècni-

ca per a realitzar l’estudi filogenètic d’un 

grup de líquens present als Països Cata-

lans. Així com en el projecte «Biodiversi-

tat dels fongs i líquens dels Països Cata-

lans» s’està treballant en la diversitat 

morfològica i ecològica de les espècies, el 

present projecte se centra principalment 

en la diversitat genètica d’aquestes espè-

cies, una perspectiva que permet resoldre 

diversos problemes taxonòmics que ja han 

sorgit en el procés de realització del pro-

jecte que acabem d’esmentar.
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Metodologia emprada 

En un estudi sistemàtic i evolutiu d’un 

grup de fongs liquenizats és essencial 

examinar tantes col·leccions dels tàxons 

tractats com sigui possible, per tal d’esta-

blir el rang de variabilitat per a cadascun 

d’aquests. Un dels principals colls d’am-

polla d’aquest tipus de recerca ve de la 

disponibilitat de material fresc per a 

l’extracció de DNA. Per aquesta raó, en 

la primera part d’aquest estudi s’ha rea-

litzat un mostreig exhaustiu dels tàxons 

objecte d’estudi.

El mostreig s’ha realitzat a diver-

ses localitats on se n’havia detectat prè-

viament una alta diversitat, amb l’ajut de 

la base de dades «LiquenCat», des del cap 

de Creus, per llevant, fins a Castelldans, 

per ponent: Dosrius, el turó de Céllecs 

(Òrrius), Ca l’Arenes (Dosrius), Torà, 

Sanaüja, Alfés, Almatret, Castelldans, el 

Mas de Melons, les Cavorques (el Port de 

la Selva), el Mas de la Fàbrega (la Selva 

de Mar), Roses, Fener de Dalt (Llançà), 

l’Albera, el Montseny, Sant Llorenç de la 

Muga i el Montgrí. També s’ha tingut en 

compte el material recol·lectat pel projec-

te «Biodiversitat dels fongs i líquens dels 

Països Catalans» que encara no havia 

estat introduït al mòdul «LiquenCat». Les 

mostres de teloschistales i Ostropales 

procedents d’aquestes noves recol·leccions 

han estat separades per al present projec-

te, i la informació de les localitats, intro-

duïda al mòdul «LiquenCat». També 

s’han emprat mostres més antigues d’her-

bari, quan encara permetien una bona 

extracció de DNA. 

Tot el material examinat ha estat 

caracteritzat fenotípicament. S’han selec-

cionat, definit i mesurat tots els caràcters 

morfològics, químics i ecològics poten- 

cialment útils per a delimitar els tàxons 

objecte d’estudi. Els metabòlits secunda-

ris han estat identificats emprant les 

tècniques estàndard de cromatografia de 

capa fina (TLC).

S’han seqüenciat els següents loci: 

 600 kb de la regió ITS, 800 bp de la 

subunitat petita (mitSSU) del DNA ribo-

sòmic mitocondrial, així com la subunitat 

gran (nucLSU) del DNA ribosòmic nu-

clear ( 1,3 kb), 700 bp de la subunitat 

més gran de la polimerasa ii de l’RNA 

(RPB1) i aproximadament 2,1 kb de 

RPB2.

La verificació de la lectura de bases 

i l’assemblatge s’han realitzat manualment, 

emprant el programa Sequencher 4.8. 

Cada fragment s’ha sotmès a una cerca de 

BLAST (basic local alignment search tool) 

en la base de dades nucleotídiques del 

GenBank per tal de detectar les possibles 

contaminacions, que són freqüents en el 

procés d’amplificació de DNA a partir de 

fongs liquenitzats. Els alineaments s’han 

realitzat amb el programa MacClade. En 

aquest projecte s’han utilitzat les propor-

cions de bootstrap de màxima versemblan-

ça amb el programa GARLI en un clúster 

de cent CPU (unitats processadores cen-

trals del Duke Shared Cluster Resource), 
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per tal de detectar possibles conflictes to-

pològics entre loci. Les anàlisis filogenèti-

ques s’han realitzat usant la màxima 

parsimònia, la màxima versemblança i les 

anàlisis bayesianes. 

Difusió dels resultats

Els resultats referents a les teloschistales 

han estat publicats a: Gaya, E. (2009). 

«Taxonomical revision of the caloplaca 

saxicola group (teloschistaceae, lichen-

forming Ascomycota)». Bibliotheca 

Lichenologica, vol. 101, p. 1-191.

Els resultats referents a les Ostro-

pales es presentaran en el XVII Congrés 

de Botànica Criptogàmica, que se celebra-

rà a Tomar (Portugal) del 23 al 26 de 

setembre de 2009.

Flora i cartografia de briòfits

Directores: Montserrat Brugués 

  Rosa M. Cros

Les realitzacions dutes a terme han estat 

les següents:

a) Handbook of liverworts and 

hornworts of the Iberian Peninsula 

and the Balearic Islands

Per tal de publicar aquest volum durant 

l’any 2009, s’han dut a terme les següents 

tasques:

— Redacció de les claus genèri-

ques de les hepàtiques folioses (junger-

mannials) que mancaven i de les antoce-

rotes. 

— Redacció de les claus específi-

ques i les descripcions morfològiques dels 

gèneres corresponents a aquests grups. 

— Actualització del glossari amb 

els termes propis de les hepàtiques i les 

antocerotes. 

— Revisió del text en conjunt.

— Finalització de les il·lustracions 

i preparació de les seixanta làmines.

— Disseny de la coberta.

— Entrega del manuscrit, a final 

de maig, al Servei Editorial de l’IEC.

b) Cartografia de briòfits. Península 

Ibèrica i Illes Balears

— Cartografia digital interactiva consul-

table via Internet

Desenvolupament d’una aplicació 

que permet als usuaris consultar i visua-

litzar sobre un mapa la distribució de les 

diferents espècies de briòfits referides  

en una quadrícula UTM 10 × 10, així com 

una fitxa de l’espècie amb informació 

sobre la seva presència en les diferents 

províncies, ecologia, grau d’amenaça, 

observacions d’interès i una imatge. Per 

a tot això, ha estat necessari preparar una 

base de dades i dissenyar una aplicació de 

gestió per a introduir la informació que 

hi estarà georeferenciada i una aplicació 

de consulta per a fer cerques i visualitzar 

els mapes amb diferents capes. Finalment 

s’ha treballat un petit grup d’espècies per 

poder comprovar la funcionalitat de 
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l’aplicació i realitzar-hi els ajustos i depu-

racions adients.

Bibliografia

Brugués, M.; Puche, F.; Cezón, K. (2009). 

«tortella bambergeri (Pottiaceae) in 

the Iberian Peninsula, with an up-

dated key to Iberian tortella». the 

Bryologist, vol. 112, p. 164-168.

Guerra, J.; Jiménez-Martínez, J. F.; Cano, 

M. J.; Brugués, M. (2008). «Molecular 

and morphological evidence on the 

status of Bryum mildeanum Jur. and 

records revision in the Iberian Penin-

sula». Journal of Bryology, vol. 30,  

p. 297-302.

Sérgio, C.; Casas, C.; Brugués, M.; Cros, 

R. M.; Louro, T. (2009). «New local-

ities for Bryum cyclophyllum (Brya-

ceae) in the Iberian Peninsula». the 

Bryologist, vol. 112, p. 169-172.

Llibre que constituïa l’objectiu 

principal d’aquest projecte:

Casas, C.; Brugués, M.; Cros, R. M.; Sér-

gio, C.; Infante, M. (2009). Handbook 

of liverworts and hornworts of the 

iberian Peninsula and the Balearic 

islands. Barcelona: Institut d’Estudis 

Catalans. Secció de Ciències Biològi-

ques.

Flora i cartografia de les plantes,  

els fongs i la vegetació

Director: Josep Vigo i Bonada

Actualment aquest programa comprèn 

dues línies de recerca. 

a) Cartografia de la distribució de les 

plantes vasculars als Països Catalans

Director: Xavier Font i Castell

El banc de dades (BDORCA) ha conti-

nuat aplegant informació, tant bibliogrà-

fica com aportada pels nombrosos col-

laboradors, i més en particular la relativa 

al volum 16 de l’«Atlas Corològic». En 

aquest moment conté prop d’1.190.000 

entrades. 

Pel que fa a l’esmentat Atlas co-

rològic de la flora vascular dels Països 

catalans, se’n va publicar el número 15, 

que aplega noranta-sis mil citacions refe-

rents a uns tres-cents tàxons de la família 

de les Asteraceae. 

Dins la sèrie, irregular, dels «Ca-

tàlegs Florístics Locals», el mes d’octubre 

de 2008 va ser-ne distribuït el volum 17: 

Plantes vasculars del quadrat UtM 31t 

cG36. isona (estanys de Basturs). 

b) Cartografia de la vegetació  

de Catalunya

Director: Josep Vigo i Bonada

Enllestides les feines d’aixecament i digi-

talització de tots els fulls de l’àrea piri-
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nenca, només resta pendent la publicació 

dels darrers tres documents (que repre-

senten dos fulls i un quart). 

Publicacions

Conesa i Mor, J. A.; Pedrol i Solanes, J. 

(2008). Plantes vasculars del quadrat 

UtM 31t cG36: isona (estanys de 

Basturs). Barcelona: Institut d’Estudis 

Catalans. Secció de Ciències Biològi-

ques. (ORCA: Catàlegs Florístics 

Locals; 17)

Font i Castell, X.; Vigo i Bonada, J. (comp.) 

(2008). Atlas corològic de la flora 

vascular dels Països catalans: Mapes 

3603-3878. Barcelona: Institut d’Es-

tudis Catalans. Secció de Ciències Bi-

ològiques. (ORCA: Atlas Corològic; 15)

Galeria de científics catalans

Directora: Mercè Durfort i Coll

S’han introduït els personatges que s’indi-

quen a continuació, seguint el procediment 

habitual: en versió catalana, castellana i 

anglesa. S’hi inclou una breu nota biogrà-

fica i el màxim nombre de fotografies.

Avui ja s’han incorporat a la pà-

gina web Manuel Ballester Boix, Martina 

Castells Ballespí, Maurici Hernández i 

Ponsetí, Griselda Pascual i Xufré i Jordi 

Sabater i Pi, i s’estan elaborant les entra-

des d’Assumpció Català i Poch i Angeleta 

Ferrer i Sensat.

Impacte del grau de pertorbació en la 

biodiversitat dels boscos de Catalunya

Director: Jaume Terradas i Serra

L’objectiu principal és analitzar de mane-

ra extensiva pels boscos de Catalunya la 

relació entre la biodiversitat de grups 

significatius d’organismes, com les plantes 

vasculars, i els indicadors obtinguts in situ 

en els inventaris forestals. En particular, 

aquells que fan referència al seu grau de 

pertorbació, causada principalment per 

explotacions forestals, pràctiques silvíco-

les o altres alteracions humanes. També 

es relacionarà el grau de pertorbació amb 

els principals paràmetres estructurals i 

funcionals dels boscos.

S’ha treballat a partir de la base 

de dades generada el primer any del pro-

jecte. En aquesta base de dades s’han 

categoritzat les característiques de pertor-

bació dels boscos inventariats a l’Inven-

tari Ecològic i Forestal de Catalunya 

(IEFC). Un dels objectius ha estat trans-

formar aquesta informació en una estruc-

tura de dades que en possibiliti l’anàlisi 

estadística. Això ha implicat transfor-

mar-la en formats susceptibles de ser 

utilitzats pels paquets estadístics SPSS,  

R Project i Excel. 

Un cop creats els fitxers d’anàlisi 

estadística, s’han treballat aquestes dades 

amb l’objectiu d’esbrinar possibles rela-

cions entre la diversitat vegetal llenyosa 

dels boscos de Catalunya i les caracterís-

tiques de pertorbació. També s’ha fet una 
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descripció dels tipus de pertorbacions més 

freqüents als boscos de Catalunya. Les 

característiques de pertorbació s’han 

englobat en dos grans grups: pertorba-

cions d’origen antròpic i pertorbacions 

d’origen natural. 

Els resultats mostren que el 65 % 

de les parcel·les estudiades a l’IEFC pre-

senten signes de presència humana, 

mentre que en un 35 % aproximadament 

no hi ha evidències clares d’aquest tipus 

de pertorbacions. Això no vol dir que no 

n’hi hagi, de pertorbació antròpica: només 

que no n’han estat detectats indicis en el 

decurs de la realització de l’inventari. Els 

treballs silvícoles (aclarides, 28 %) són el 

signe de presència humana més freqüent, 

i els segueixen la pastura (10 %), l’exis-

tència de terrasses (5 %), la freqüentació 

humana recent (4 %), les tallades de se-

lecció (4 %), la caça (3 %) i l’existència 

de murs (3 %). Altres pertorbacions, amb 

una freqüència menor del 3 %, són altres 

treballs silvícoles i la presència de línies 

elèctriques.

Un 87 % de les parcel·les estu-

diades no presenten signes de pertorba-

cions naturals: els signes d’afectació dels 

arbres per insectes són els descrits més 

sovint (2,5 %, aproximadament), seguits 

en menor proporció pels signes d’existèn-

cia d’epífits. En tercer i quart lloc hi 

hauria el foc i la neu, respectivament, com 

a pertorbacions naturals més presents.

Pel que fa a la relació entre la 

riquesa d’espècies vegetals llenyoses i el 

tipus de pertorbació dels boscos, s’ha 

realitzat una anàlisi estadística basada 

en els models linears generalitzats 

(GLM). Els resultats ens indiquen que, 

si es comparen amb les parcel·les on no 

s’han identificat pertorbacions antròpi-

ques, la diversitat d’espècies llenyoses 

disminueix de manera significativa en 

aquelles parcel·les amb evidències de 

treballs silvícoles, pastura i combinació 

d’ambdós tipus de pertorbació. Les 

parcel·les amb presència de terrasses, tant 

si s’hi han fet treballs silvícoles com si 

no, mostren una riquesa d’espècies lle-

nyoses superior. Les dades també s’han 

analitzat segons el tipus de bosc. Igual-

ment, s’han estudiat els boscos afectats 

per pertorbacions naturals, com ara la 

presència d’insectes paràsits i d’epífits. 

Els detalls d’aquestes anàlisis estan pen-

dents de la fase final d’elaboració i in-

terpretació.

En la memòria del projecte inicial 

es proposava analitzar la relació entre la 

diversitat d’ocells de Catalunya i les dades 

de pertorbació recollides per l’IEFC. 

Aquesta anàlisi no s’ha pogut realitzar a 

causa de les dificultats per a compatibi-

litzar en l’espai (per les característiques 

de les retícules que delimiten la informa-

ció) les dades disponibles de les dues 

bases de dades. 

També s’estan duent a terme re-

cerques sobre les relacions entre el tipus 

de pertorbació dels boscos i les següents 

variables:
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— La distribució de les espècies 

llenyoses dels boscos de Catalunya.

— La temperatura i la precipita-

ció (aplicant els resultats obtinguts en la 

projecció de possibles escenaris de canvi 

climàtic futurs).

— L’estructura del bosc.

— La cobertura del sotabosc i del 

bosc.

— La producció i la biomassa.

Amb les dades obtingudes, s’ha 

començat la redacció d’un article científic 

que esperem que pugui ser publicat pro-

perament. També s’ha començat el dis-

seny de la síntesi de l’estat de conservació 

dels boscos catalans i les propostes per al 

futur, que, de ben segur, podrà ser d’uti-

litat per als gestors dels espais naturals 

del nostre territori. 

Els instruments científics dels Països 

Catalans. Un catàleg col·lectiu  

del patrimoni científic català

Directors:  José Ramón Bertomeu  

i Sánchez

  Mercè Durfort i Coll

L’objectiu d’aquest projecte és desenvo-

lupar eines informàtiques per a la prepa-

ració d’un catàleg col·lectiu de la cultura 

material de la ciència als Països Catalans, 

amb la intenció de coordinar els projectes 

en marxa, oferir assessorament i suport a 

nous projectes de catalogació i ajudar  

a difondre la informació recollida i l’estat 

dels projectes, tot amb l’objectiu de  

garantir la conservació i l’ulterior  

apro fitament museològic i didàctic dels 

 instruments científics. El primer any  

de recerca s’ha avançat en tres àrees de 

treball:

La consolidació de la xarxa de 

treball de totes les persones que treballen 

amb el patrimoni científic. El personal 

implicat en aquests projectes és hetero-

geni: professors d’institut, llicenciats en 

història, professors d’universitat, cientí-

fics de diferents disciplines, historiadors 

de la ciència, museòlegs, investigadors en 

didàctica, etc. S’ha avançat en la catalo-

gació de les col·leccions existents als  

Països Catalans i s’ha creat el lloc web 

www.instrumentscientifics.com, que per-

metrà la col·laboració de les persones que 

treballen al voltant dels instruments ci-

entífics. 

La creació d’una base de dades 

conjunta per a reunir la informació reco-

llida als catàlegs existents. 

La continuació dels estudis al 

voltant dels diferents instruments i col-

leccions, tal com s’indica en la bibliogra-

fia i els treballs del grup que s’esmenten 

a continuació. 

Publicacions

Batlló, J.; Clemente, C.; Pérez-Blanco, 

F.; Morales, J. (2008). «Els sismògrafs 

de l’observatori de Cartuja (Granada). 

Recuperació del “Macrosismògraf 
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Cartuja”». Actes d’Història de la  

ciència i de la tècnica, vol. 1, núm. 1,  

p. 13-20. 

Batlló. J.; Hosta, M. (2008). «L’observa-

tori meteorològic de Girona. Història i 

documentació». Actes d’Història de la 

ciència i de la tècnica, vol. 1, núm. 1,  

p. 21-27. 

Batlló, J.; Stich, D.; Macià, R. (2008). 

«Quantitative analysis of early seis-

mograph recordings». A: Fréchet, J.; 

Meghraoui, M.; Stucchi, M. (ed.). 

Historical seismology: interdisciplin-

ary studies of past and recent  

earthquakes. Nova York: Springer,  

p. 379-396. 

Batlló, J.; Stich, D.; Macià, R.; Morales, 

J. (2008). «Parámetros focales de 

terremotos ibéricos a partir de la re-

cuperación y estudio de sismogramas 

antiguos». Geo-temas, vol. 10,  

p. 287-290. 

Batlló, J.; Stich, D.; Palombo, B.; Macià, 

R.; Morales, J. (2008). «The 1951  

Mw 5.2 and Mw 5.3 Jaén, southern 

Spain, earthquake doublet revis- 

ited». Bulletin of the Seismological 

Society of America, vol. 98, núm. 3,  

p. 1535-1545. 

Bennasar, M.; Carreras, P.; Garcia, C.; 

Vallmitjana, S.; Vidal, J. M. «Dues 

col·leccions notables d’instruments 

científics a l’illa de Menorca». X Tro-

bada d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica. Lleida (13-16 novembre 

2008).

García Belmar, A.; Bertomeu i Sánchez, 

J. R. (2008). «Les col·leccions univer-

sitàries d’instruments científics. El cas 

de la Universitat de València». Actes 

d’Història de la ciència i de la tèc-

nica, vol. 1, núm. 1, p. 45-52.

Ruiz Castell, Pedro (2008). «Scientific 

instruments for education in early 

twentieth-century Spain». Annals of 

Science, vol. 65, p. 519-527.

Simón, J. (2008a). «Communicating sci-

ence and pedagogy». A: Simón, J.; 

Herrán, N. (ed). Beyond borders: Fresh 

perspectives in history of science.  

Newcastle: Cambridge Scholars Pu-

blishing, p. 101-108.

— (2008b). «The franco-british commu-

nication and appropriation of Ganot’s 

physique (1851-1881)». A: Simón, J.; 

Herrán, N. (ed). Beyond borders: Fresh 

perspectives in history of science.  

Newcastle: Cambridge Scholars Pu-

blishing, p. 141-168.

— (2008c). «Les col·leccions de física i 

química dels instituts de secundària: 

catalogació, estudi i metodologies». 

Actes d’Història de la ciència i de la 

tècnica, vol. 1, núm. 1, p. 85-94.

Susagna, T.; Batlló, J. (2008). «Cent anys 

de sismologia a l’Observatori Fabra». 

A: centè aniversari de la fundació de 

l’Observatori Fabra. Reial Acadèmia 

de Ciències i Arts de Barcelona, 

p. 57-76 i 132-145.

Vallmitjana, S.; Clemente, C.; Pérez-

Blanco, F. «Recuperació i estudi d’una 
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màquina d’Atwood de la Facultat de 

Física». X Trobada d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica. Lleida (13-16 

novembre 2008).

Zarzoso Orellana, A. (2008).«Barcelona 

sense museu universitari: el cas de la 

Facultat de Medicina». Actes d’Història 

de la ciència i de la tècnica, vol. 1,  

núm. 1, p. 141-147.

Un segle de biociències en català:  

els congressos de metges i biòlegs  

de llengua catalana (1913-2004). 

Publicació digital i estudis històrics 

i temàtics

Directors: Antoni Roca Rosell 

  Francesc Asensi i Botet

El projecte s’ha de desenvolupar a través 

de sis activitats diferents:

a) Digitalització dels llibres de 

ponències i dels llibres d’actes de totes les 

edicions dels congressos de metges i biò-

legs de llengua catalana (CMBLC), des de 

la primera fins al moment d’inici del 

projecte.

b) Anàlisi dels continguts dels 

llibres dels CMBLC i de l’evolució de les 

ciències de la vida i de la salut als països 

de parla catalana a partir del contingut 

d’aquestes obres.

c) Estudi de les dues èpoques 

principals dels CMBLC (1913-1936  

i 1976 fins al present) i de les ciències de 

la vida i de la salut en el context històric.

d) Estudi del tractament rebut 

pels CMBLC en la premsa escrita de tots 

dos períodes.

e) Estudi del desenvolupament de 

la terminologia biomèdica catalana.

f  ) Producció d’un CD interactiu 

amb el contingut dels llibres dels CMBLC, 

que doni oportunitat de navegar pels 

continguts; cercar-hi treballs, autors i 

paraules clau, i trobar-hi breus biografies 

dels autors o d’altres persones relaciona-

des amb els CMBLC, com també de les 

entitats que els han convocat o organitzat 

o que hi han tingut una relació.

Ateses les característiques del 

projecte, que es basa en bona part en 

l’anàlisi dels textos dels CMBLC, era fo-

namental poder disposar de la versió di-

gital dels llibres publicats amb motiu de 

cadascun dels CMBLC. 

Independentment, els membres de 

l’equip han anat treballant en la recollida 

de dades sobre temes relacionats amb els 

CMBLC i d’acord amb el tema en què 

basarà cadascun la seva anàlisi i el seu 

estudi d’algun aspecte dels llibres dels 

CMBLC. Xavier Calvó ha iniciat el buidat 

dels articles dels llibres de la segona èpo-

ca (1976 en endavant) i està elaborant-ne 

un fitxer virtual que, un cop acabat, ha 

de facilitar el treball als diferents membres 

del grup. 
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Diccionari de ciència i tecnologia

Director: Salvador Alegret i Sanromà

a) Plataforma terminològica de ciència 

i tecnologia

Durant aquest curs s’ha consolidat la 

primera fase de la Plataforma Termino-

lògica de Ciència i Tecnologia. 

Un cop establerta, s’ha entrat en 

una fase de definició d’un tipus de cerca 

transversal que permeti consultar diverses 

obres a la vegada.

b) edicions en línia

Les edicions en línia publicades al llarg 

d’aquest curs són:

— diccionari de les ciències am-

bientals 

— diccionari de geologia 

— Magnituds, unitats i símbols 

en química física 

— vocabulari de luminotècnia 

c) Buidatge d’obres terminològiques

Es continua amb el buidatge d’obres 

terminològiques, com ara: 

— Bioquímica

— diccionari de l’utillatge químic 

— vocabulari de la psicologia del 

condicionament i de l’aprenentatge

També es buiden butlletins histò-

rics, alguns publicats per l’IEC, com ara:

— Novetat i llenguatge

— com de Passada

— Full Lexicogràfic de la comis-

sió coordinadora Lexicogràfica de  

ciències

A més, es realitza la importació de 

les obres següents:

— Lèxic de les plagues i malal-

ties dels conreus de catalunya

— els noms catalans dels bolets

— Anàlisi química quantitativa

d) col·laboracions

Al llarg d’aquest curs han col·laborat dues 

persones amb el programa de recerca:

— Elisenda Przybyszewski Pala-

cios, la qual ha realitzat el buidatge de les 

obres següents:

•  els minerals de catalunya

•  Guia estratigràfica interna- 

cional. versió abreujada

•  Una taula dels temps geològics

— Carlos Junquera Sicilia, el qual 

ha realitzat un vocabulari de pedagogia, 

treball previ a la publicació del dicciona-

ri enciclopèdic de pedagogia.

e) Gestió d’altres projectes

Paral·lelament a aquestes tasques, el  

programa dóna suport a diversos pro-

jectes:

1. vocabulari de mineralogia 

2. diccionari enciclopèdic de 

pedagogia (DEP)

3. Lèxic de la ciència del sòl 

(Universitat Politècnica de Catalunya)

Secció de Ciències i Tecnologia
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4. diccionari jurídic

5. diccionari enciclopèdic de 

medicina

Disseny d’una xeremia barítona 

(baríton) com a complement  

de la tenora i el tible

Director: Joaquim Agulló i Batlle

1. Plantejament

Com que es tractava del disseny d’un 

instrument nou —i no del redisseny mi-

llorat d’un instrument existent—, es féu 

un debat entre els membres de l’equip 

(que inclou dos tenoristes, un constructor, 

un experimentador acústic, un acústic 

informàtic i dos investigadors) per tal de 

concretar els trets més característics del 

disseny.

Es féu especial atenció a la tessi-

tura, l’afinació, la conicitat, les previsions 

sobre el tudell i el pavelló, així com a 

aspectes ergonòmics. Com a referents es 

van considerar els instruments de l’or-

questra que en ocasions havien fet el 

paper de xeremia barítona en la música 

de cobla, que són el heckelfon i l’oboè 

baríton (França), anomenat oboè baix a 

Anglaterra. 

2. construcció del prototip 2 de tenora

Tal com estava previst en el plantejament 

inicial d’aquesta primera fase, es procedí 

a la construcció del prototip 2 per posar 

a prova la innovació consistent en un 

perfil interior de geometria spline opti-

mitzat per mitjà d’algorismes genètics, el 

disseny del qual fou presentat en el Sim-

posi Internacional d’Acústica Musical 

(ISMA 2007) celebrat a l’IEC el setembre 

de 2007. Aquest prototip ha estat provat 

pels músics del grup de recerca, que n’han 

valorat les millores respecte al prototip 1 

(que va ser presentat al concert de Sant 

Jordi de 2007).

A l’hora de procedir als assaigs de 

laboratori, consistents fonamentalment en 

la mesura de la impedància acústica per a 

cadascuna de les digitacions, no es pogue-

ren portar a terme al Laboratori d’Acús-

tica d’Enginyeria La Salle. Es va optar per 

tirar endavant l’opció de posar a punt un 

banc de proves autònom, amb el suport 

d’un PC portàtil, que en el futur permetrà 

fer mesures allà on més convingui, com 

ara en el mateix taller de construcció de 

prototips o en museus d’instruments mu-

sicals. Es va optar per desenvolupar un 

programari propi, que va ser encomanat 

a l’empresa Àurea Acústica. Es preveu que 

sigui imminent la posada en funcionament 

del nou banc de mesura de la impedància 

acústica, que, encara que dissenyat espe-

cíficament per a la tenora, també es podrà 

fer servir per al baríton. La instrumenta-

ció, que inclou el cap de mesura de la 

impedància acústica amb tres micròfons 

de condensador, propietat de l’IEC, estarà 

ubicada al Laboratori d’Enginyeria Acús-

tica i Mecànica de la UPC.

06 Memoria 2008-2009 (213-310).indd   242 10/03/16   11:27



A
c

t
iv

it
A

t
 d

e
 r

e
c

e
r

c
A

243

3. Optimització del perfil del baríton

De manera anàloga a com es procedí en 

el cas de la tenora, se n’ha optimitzat el 

perfil interior, de geometria spline, per 

mitjà d’un algorisme genètic que ha mi-

nimitzat la inharmonicitat de les freqüèn-

cies de ressonància segona i tercera. 

Aquesta minimització es va veure que 

seria convenient en el cas de la tenora per 

evitar que les notes més greus «ronques-

sin» per manca de col·laboració dels mo-

des de ressonància més baixos en el con-

trol del moviment de la doble canya. 

Actualment s’està procedint al disseny 

mecànic dels corresponents mandrins per 

fabricar els dos cossos de fusta i el pavelló 

(que de moment serà axisimètric, per bé 

que més endavant podria ser corbat com 

el del clarinet baix).

4. Posició i mida dels forats

En el cas de la tenora, els forats s’han 

calculat a partir d’un model freqüencial 

que determina el disseny de l’instrument 

per a obtenir unes freqüències de resso-

nància (primera i segona) determinades. 

Com que les freqüències de so de les notes 

del primer registre són properes a la pri-

mera freqüència de ressonància i les del 

segon registre són properes a la segona, 

però no hi coincideixen exactament, cal 

conèixer aquestes desviacions a l’hora de 

determinar quines han de ser les freqüèn-

cies de ressonància per a cada digitació. 

Això no és problema en el cas del redisseny 

d’un instrument: les mesures fetes en 

instruments existents posen de manifest 

el valor d’aquestes desviacions.

Ara bé, en el cas del disseny d’un 

instrument nou, a l’hora de fer el primer 

prototip, aquestes desviacions no es co-

neixen, per bé que se’n pot fer una esti-

mació. Com a mètode alternatiu per al 

càlcul dels forats (posició i mida), es va 

preveure fer servir el model temporal 

desenvolupat per Joaquim Agulló i que va 

ser presentat al congrés ISMA 2001, que 

se celebrà a Perusa (Itàlia) el setembre  

de 2001. Aquest model ha estat perfecci-

onat per a millorar-ne la precisió i s’ha 

elaborat un programari per a la seva 

utilització en el càlcul d’instruments com 

el baríton i la tenora. La utilització d’un 

model temporal per al càlcul dels forats 

és una primícia en l’àmbit de l’acústica 

musical. Els resultats comparatius obtin-

guts en el cas del prototip 2 de tenora són 

molt esperançadors. El càlcul basat en el 

model temporal pot ser de gran ajut als 

constructors, perquè permet calcular cor-

reccions de disseny amb recursos de càlcul 

significativament més senzills que els que 

cal emprar en el model freqüencial.

Llibre blanc de la recerca 

matemàtica a Catalunya

Director: Manuel Castellet i Solanas

El treball es va iniciar l’1 de juny de 2009 

i s’han dut a terme les tasques següents:

06 Memoria 2008-2009 (213-310).indd   243 10/03/16   11:27



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

08
-2

00
9

244

— Selecció del grup de col-

laboradors: Joan del Castillo (UAB), 

Xavier Jarque (UB) i Margarida Mitjana 

(UPC).

— Fixació del contingut del llibre: 

l’objectiu és mostrar l’estat actual de la 

recerca matemàtica a Catalunya, de ma-

nera exhaustiva, tant pel que fa als inves-

tigadors com als grups de recerca consoli-

dats; projectes de recerca finançats per la 

Generalitat de Catalunya, el Govern espa-

nyol i la Comissió Europea; tesis doctorals; 

becaris postdoctorals; publicacions cientí-

fiques; activitats organitzades, etc., així 

com el pes de la recerca matemàtica a 

Catalunya en el context internacional.

Índex

1. Presentació del llibre

 a. Objectiu

 b. Situació de partida

2. Projectes de recerca

 a. Finançats per la UE 

 b.  Finançats per l’Estat espa-

nyol (2007, 2008, 2009)

 c.  Grups de recerca reconeguts 

per la Generalitat (2009)

3.  Participació en xarxes euro-

pees (2000-2009)

4. Formació

 a.  Tesis doctorals (2000-

2009)

 b.  Becar i s  pos tdoctora l s 

(2000-2009)

5.  Organització d’activitats 

(2000-2009)

 a. Congressos

 b. Workshops

 c. Cursos avançats

6.  Investigadors a les institucions 

catalanes

7.  La recerca matemàtica a Cata-

lunya en el context interna-

cional

 a.  Vuit-deu articles encarre-

gats, si s’escau

Annex. Dades bibliomètriques

reports de la recerca a catalunya 

1990-1995

reports de la recerca a catalunya 

1996-2002

— Determinació dels grups de 

recerca consolidats (Generalitat de Cata-

lunya).

— Definició de l’eina informà- 

tica per a obtenir i processar la infor- 

mació.

LLISCAT. Base de dades 

d’esllavissades de Catalunya  

i Andorra

Director: Jordi Corominas i Dulcet

Els treballs previstos per al curs han estat 

els següents:

1. Completar i actualitzar la base 

de dades.

S’ha anat completant la base de 

dades, afegint-hi nova informació i foto-

grafies dels moviments. En aquests mo-
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ments hi ha quatre-cents un moviments 

introduïts.

Hem treballat per posar a punt un 

nou procediment d’actualització de la base 

de dades, que consisteix en una base de 

dades Access 2003 que cada vegada que 

s’actualitza obliga a substituir els arxius 

antics existents al servidor. Així, hem can-

viat l’estructura de la base de dades. El nou 

sistema farà servir un tipus relacional més 

adient i orientat a aplicacions web (MySQL). 

També disposarà d’un formulari que per-

metrà l’actualització de la base de dades en 

línia mitjançant un codi d’accés. 

2. Començar la georeferenciació 

de la informació i triar el programari més 

adient per a aquesta tasca.

Aquesta tasca està pendent d’un 

acord amb l’Institut Cartogràfic de Cata-

lunya (ICC) i l’Institut Geològic de Ca- 

talunya (IGC). 

3. Definir amb els tècnics infor-

màtics de l’IEC les característiques de 

LLISCAT per poder-lo instal·lar al servi-

dor de l’IEC.

4. S’ha realitzat el disseny d’una 

pàgina d’inici de LLISCAT amb diverses 

opcions de consulta. 

Matemàtiques a l’abast: de l’alemany 

al català (II)

Directora: Pilar Bayer i Isant

Durant el curs s’ha portat a terme un 

estudi dels articles següents, seguit de la 

redacció i revisió de comentaris de tipus 

històric sobre la seva contextualització i 

influència posterior:

Fuchs, L. «Sobre una classe de funcions 

de diverses variables que s’originen 

per inversió d’integrals de solucions 

d’equacions diferencials lineals de 

coeficients racionals». J. reine u.  

angew. Math., 89 (1880), p. 151-169.

Riemann, B. «Sobre la quantitat de nom-

bres primers per sota d’una quantitat 

donada». Monatsberichte der Berliner 

Akademie (novembre 1859), p. 145-

153.

S’ha procedit a complementar i 

revisar l’estudi històric realitzat en el 

decurs de l’exercici 2007-2008 de l’article 

següent:

Deuring, M. «Els tipus dels anells de 

multiplicadors dels cossos de funcions 

el·líptiques». Abh. Sem. Hamburg, 14 

(1941), p. 197-272.

Observació i monitorització  

de paràmetres físics a escala 

regional amb nous sensors radar  

de banda ampla multiplataforma

Director: Lluís Jofre i Roca

L’objectiu del programa de recerca és 

l’estudi de les possibilitats que aquesta 

nova generació de radars d’alta resolució 

amb banda freqüencial ultraampla (ultra-

wide-band, UWB, en anglès) podria re-

presentar per a obtenir informació amb 
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una resolució geogràfica compatible amb 

el detall necessari per a observar fenòmens 

significatius a escala local, comarcal i re-

gional de Catalunya. La idea és aconseguir 

aquesta resolució a través de la combinació 

d’observacions provinents de diferents 

sistemes radar situats en diferents plata-

formes: terrestres, petits avions i satèl·lit.

Les activitats previstes han estat 

analitzar els paràmetres radar (geomètrics 

i físics) que es podien aconseguir amb els 

nous sistemes UWB i estudiar els diferents 

sistemes radar UWB existents i analit-

zar-ne les dades disponibles.

Per al primer punt del pla de tre-

ball, s’han estudiat els paràmetres del 

sistema i els paràmetres de reconstrucció 

d’imatge dels sistemes SAR-UWB (syn-

thetic aperture radar - ultra-wide-band). 

Per a això, s’ha requerit desenvolupar una 

formulació específica que tingui en comp-

te simultàniament el caràcter distribuït de 

l’antena i el gran ample de banda del 

sistema. El comportament de les antenes 

transmissores i receptores i la resposta dels 

elements físics observats (tant els parà-

metres elèctrics com el seu moviment) 

depenen de la freqüència, i això s’ha de 

tenir en compte a l’hora de definir els 

algorismes de reconstrucció. El treball ha 

comportat diferents fases.

En el terreny dels estudis tecnolò-

gics, s’ha proposat un nou sistema d’an-

tena SAR-UWB que utilitza un escom-

bratge angular basat en un sistema òptic 

més compacte i flexible que els sistemes 

existents. 

El treball realitzat fins al moment 

s’ha desenvolupat segons el pla previst en 

el projecte aprovat i permetrà d’afrontar 

les tasques previstes en el projecte inicial, 

i que consisteixen en la particularització 

dels resultats anteriors als paràmetres 

físics rellevants a escala de Catalunya, 

combinant els diferents senyals radar 

obtinguts amb les tres plataformes poten-

cialment utilitzables: terrestre, petits 

avions i satèl·lit.
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Secció Filològica 

Atles Lingüístic del Domini Català 

(ALDC)

Directors: Joan Veny i Clar

  Lídia Pons i Griera

Atles Lingüístic del domini català 

(ALdc)

Durant aquest curs 2008-2009, s’han dut 

a terme els treballs de preparació del 

volum iv de l’ALDC.

Petit atles lingüístic del domini català 

(PALdc)

S’ha publicat la primera reimpressió del 

primer volum del PALDC (2008), que 

conté mapes amb els comentaris lingüís-

tics corresponents, a més d’una presenta-

ció, la bibliografia de referència, la termi-

nologia lingüística i un índex alfabètic dels 

mots comentats. D’altra banda, s’han 

preparat els mapes, amb els seus comen-

taris, del segon volum del PALDC; s’ha 

elaborat la cartografia dels enunciats que 

resten i que seran objecte dels respectius 

comentaris lingüístics. El volum, com 

l’anterior, contindrà una presentació, la 

bibliografia de referència, la terminologia 

lingüística i un índex alfabètic dels mots 

comentats.

Constitució d’un corpus textual per a 

una gramàtica del català antic (Gca)

Director: Josep Martines Peres

Aquest projecte té com a objectius conti-

nuar i finalitzar l’elaboració d’un corpus 

textual informatitzat del català antic 

(vegeu la Memòria: curs 2007-2008). 

Hem dut a terme durant aquest 

curs les activitats següents:

— Continuar i acabar la digitalit-

zació de les obres ja publicades, amb 

l’autorització prèvia de l’editor i de l’autor 

de l’edició (cf. més avall la relació d’obres 

ja processades).

— Editar digitalment tots els 

textos; és a dir, corregir-los i marcar-los a 

partir de l’aplicació dels criteris d’edició 

que permeten realitzar les concordances.

— Incorporar les obres ja lema-

titzades al CICA (Corpus Informatitzat 

del Català Antic) a fi que puguin ser 

aprofitades pels investigadors.

Aquestes activitats s’han dut a 

terme amb la col·laboració de tot l’equip i 

amb la d’Andreu Sentí Pons (UA), el qual 

ha desplegat a plena satisfacció les tasques 

necessàries, segons els objectius previstos. 

La seva tasca ha consistit a escanejar tots 

aquells textos que no eren accessibles en 

format digital i a introduir-hi les marques 

requerides per a etiquetar-los. 

Durant aquest període han estat 

processades les obres següents, una part 
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important de les quals ja són accessibles 

als investigadors o ho seran dins molt poc 

de temps:

Alart, B. J. (1881). documents sur la 

langue catalane des anciens comtés 

de roussillon et de cerdagne. París.

Averçó, Lluís d’ (1350-1400). torcimany. 

Vol. I. Ed. a cura de Josep Maria Casas 

Homs. Barcelona: CSIC. 

Baraut, Cebrià; Moran, Josep (1996-

1997). «Fragment d’una altra versió 

catalana antiga del Liber iudiciorum 

visigòtic». Urgellia [La Seu d’Urgell], 

núm. 13, p. 7-35.

Colón, Germà (1981). Llibre del conso-

lat de Mar. Fundació Salvador Vives 

i Casajoana.

Duran i Sanpere, Agustí; Sanabre, Josep 

(1930-1947). Llibre de les solemnitats 

de Barcelona. Barcelona: Institució 

Patxot. 2 v.

Ensenyat Pujol, Gabriel (1997). La rein-

tegració de la corona de Mallorca a la 

corona d’Aragó: 1343-1349. Vol. II: 

Apèndix documental. Mallorca: Moll.

Escartí, Vicent Josep (1998). Memòria 

privada: Literatura memorialística 

valenciana del segle xv al xviii. Eliseu 

Climent. 

Gili, Joan (ed.) (1985). Lo cavall. Oxford: 

The Dolphin Book.

Hinojosa Montalvo, José (1990). La clau 

del regne. Alacant: Ajuntament d’Ala-

cant. [Inclou l’edició de documentació 

medieval de les obres fetes al castell 

de Santa Bàrbara d’Alacant]

Martínez Casillas, Lourdes; Quintana i 

Font, Artur (1995). «Scripta ribagor-

çans del segle xiii». A Sol Post [Alcoi], 

núm. 3, p. 193-204.

Martorell, Francesc (ed.) (1926). epis-

tolari del segle xv: recull de cartes 

privades. Barcelona: Barcino.

Milà i Fontanals, Manuel (1876). «Notas 

de primitiva lengua catalana». revista 

Histórica, iii (octubre), p. 289-295.

Miralles, Joan (2006). Antologia de tex-

tos de les illes Balears. Volum 1: Se- 

gles xiii-xvi. Palma: Institut d’Estudis 

Baleàrics; Barcelona: Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat.

Miret i Sans, Joaquim (1904). «El més 

antig text literari escrit en català pre-

cedit per una colecció de documents 

dels segles XIè, XIIè i XIIIè». revista 

de Bibliografia catalana, vii, p. 5-47 

i 215-220.

— (1908a). «Documents en langue cata-

lane (Haute vallée du Sègre, XIè-XIIè 

siècles)». revue Hispanique, xix,  

p. 6-19.

— (1908b). «Patrius sermo. Documents 

en català vulgar del temps del rei En 

Jaume I». A: Primer congrés interna-

cional de la Llengua catalana. Bar-

celona, p. 522-529.

— (1911-1912). «Aplech de documents 

dels segles XIè y XIIè per a l’estudi de 

la llengua catalana». Boletín de la 

real Academia de Buenas Letras de 

Barcelona (BRABLB), vi, p. 348-357 

i 381-395.
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Miret i Sans, Joaquim (1913-1914). «Pro 

sermone plebeico». BRABLB, vii,  

p. 30-41, 101-115, 163-185, 229-

251 i 275-280.

Moran, Josep (1994). «Jurament de pau 

i treva del comte Pere Ramon de Pa-

llars Jussà al bisbe d’Urgell. Trans-

cripció i estudi lingüístic». A: treballs 

de lingüística històrica catalana. 

Barcelona: Publicacions de l’Abadia 

de Montserrat, p. 95-117. 

Moreu-Rey, Enric (1980). «Un document 

insòlit del segle xi». Quaderns d’Ar-

queologia i d’Història de la ciutat 

[Barcelona], xviii, p. 99-108.

Mundó, A. M. (1984). «Fragment del 

Llibre jutge, versió catalana antiga  

del Liber iudiciorum». A: Miscel·lània 

Aramon i Serra. Vol. IV. Barcelona,  

p. 155-193.

Narbona Vizcaíno, Rafael (1990). 

Malhechores, violencia y justicia ciu-

dadana en la valencia bajomedieval. 

València: Ajuntament de València. 

Nughes, Antoni (1991). el sínode del 

bisbe Baccallar: L’Alguer, església i 

societat al segle xvi. Institut d’Estudis 

Catalans. 

Pujol, Pere (1913). documents en vulgar 

dels segles xi, xii & xiii procedents del 

bisbat de la Seu d’Urgell. Barcelona. 

Russell-Gebbett, Paul (1965). Mediaeval 

catalan linguistic texts. The Dolphin 

Book.

— (1973). «Mossèn Pere Pujol’s docu-

ments en vulgar dels segles xi, xii  

& xiii... (Barcelona 1913): A par- 

tial retranscription and commentary». 

A: Studies in medieval literature and 

language: in memory of Frederick 

Whitehead. Manchester, p. 257-277.

Safont, Jaume (1992). Llibre de jornades: 

1411-1488. Ed. a cura de Josep Maria 

Sans i Travé. Barcelona: Fundació 

Noguera.

Sant Vicent Ferrer (1988). Sermons.  

Vol. 3-6. Ed. a cura de Gret Schib. 

Barcelona: Barcino. 

Sèneca (1995). tragèdies. Ed. a cura de 

Tomàs Martínez Romero. Barcelona: 

Barcino. 

Turull Rubinat, Max (ed.) (2003). «Liber 

consiliorum. Llibre de consells de la 

Paeria de Cervera (1332-1333)». 

initium, núm. 9, p. 815-944.

valencia urbana medieval a través del 

oficio de Mustaçaf. Estudi i edició de 

textos a cura de Francisco Sevillano 

Colom. Diputación Provincial de Va-

lencia. Institución Alfonso el Magnáni-

mo. Instituto Valenciano de Estudios 

Históricos, 1957.

Vela Palomares, Susanna (ed.) (2002). 

diplomatari de la vall d’Andorra, 

segle xv. Andorra: Govern d’Andorra.

Publicacions

Baldaquí, Josep M.; Cano, Maria Antònia; 

Martines, Josep; Martines, Vicent 

(ed.) (2008). ensenyament de la 

llengua i de la literatura, traducció i 

noves tecnologies. Alacant: Institut 
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Interuniversitari de Filologia Valen- 

ciana. ISBN 978-84-608-0751-3.

Eiximenis, Francesc (2009). Lo «regiment 

de la cosa pública» en el ‘dotzè del 

crestià’ = el «Gobierno de lo público» 

en el ‘duodécimo del cristiano’. In-

troducció d’Albert G. Hauf, Vicent 

Martines i Elena Sánchez. Traducció 

filològica i anotada a l’espanyol de 

Vicent Martines i Maria Justiniano. 

Madrid: Centro de Lingüística Apli-

cada Atenea. ISBN 978-84-95855-

91-6.

Martines, Josep (2009a). «L’expressió de 

l’abstracció i estudi de les traduccions. 

Les Poesies d’Ausiàs Marc i la traduc-

ció espanyola de Baltasar de Romaní». 

estudis romànics, vol. 31, p. 105-139.  

ISSN 0211-8572.

— (2009b). «El contacte del català amb 

la llengua dels aragonesos al segle xiii 

al País Valencià: influència sobre el 

lèxic». caplletra, núm. 46, p. 61-88. 

ISSN 0214-8188.

Martines, Vicent (2008a). «Traduir, ense-

nyar i investigar sobre clàssics romànics. 

Ausiàs March i altres clàssics traduïts». 

A: Baldaquí, Josep M.; Cano, Maria 

Antònia; Martines, Josep; Martines, 

Vicent (ed.). ensenyament de la llengua 

i de la literatura, traducció i noves 

tecnologies. Alacant: Institut Inter-

universitari de Filologia Valenciana,  

p. 109-130. ISBN 978-84-608-0751-3.

— (2008b). «“Entrevenir en corregir un 

original de una bíblia qui·s devia es-

tampar en vulgar.” Traducció, correc-

ció de textos i literatura (medieval) 

per adobar la formació del filòleg». A: 

Baldaquí, Josep M.; Cano, Maria An-

tònia; Martines, Josep; Martines, Vi-

cent (ed.). ensenyament de la llengua 

i de la literatura, traducció i noves 

tecnologies. Alacant: Institut Inter-

universitari de Filologia Valenciana, 

p. 131-167. ISBN 978-84-608-0751-3.

— (2009). «De los objetivos y criterios 

de la traducción filológica de Francesc 

Eiximenis a la lengua española». A: 

Eiximenis, Francesc. Lo «regiment de 

la cosa pública» en el ‘dotzè del cres-

tià’ = el «Gobierno de lo público» en 

el ‘duodécimo del cristiano’. Madrid: 

Centro de Lingüística Aplicada Ate-

nea, p. 43-52. ISBN 978-84-95855-

91-6.

Montserrat, Sandra (2008). «Aplegar i 

arribar en el curial e Güelfa: un parell 

sinonímic?». caplletra, núm. 45,  

p. 33-53. ISSN 0214-8188.

Pérez Saldanya, Manuel (2009). «Si per 

la tua gràcia podia eu conservar ma 

vida, ‘If by your grace I could pre- 

serve my life’: prenominal posses- 

sive constructions in old catalan». A: 

Rafel, Joan (ed.). diachronic linguis-

tics. Girona: Documenta Universita-

ria, p. 275-298. ISBN 978-84-96742-

85-7.
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Diccionari del Català Contemporani 

(DCC): Diccionari descriptiu  

de la llengua catalana (DDLC)

Director: Joaquim Rafel i Fontanals

La finalitat del programa és elaborar un 

diccionari descriptiu del català sobre la 

base dels recursos constituïts en la prime-

ra fase del projecte (Corpus Textual In-

formatitzat de la Llengua Catalana, 

CTILC). El diccionari descriptiu de la 

llengua catalana (DDLC) és l’obra lexi-

cogràfica que té com a objectiu la defini-

ció de les unitats lèxiques de la llengua 

des del punt de vista del contingut i de la 

utilització real, sense restriccions basades 

en criteris prescriptius.

Progressió en els treballs de redacció

Fins a final d’agost de 2009, s’han redac-

tat 55.854 articles de diccionari, que es 

distribueixen en 41.126 articles principals 

i 14.728 articles secundaris. 

Considerant particularment les 

dades referides al curs 2008-2009, s’han 

redactat 9.043 articles fins a final d’agost. 

Si prenem en consideració el curs anterior  

(en què es van redactar 8.246 articles), 

s’ha produït un augment relatiu del 9,6 %  

en el ritme de redacció. 

Revisió i actualització dels criteris  

de redacció

Durant el curs 2008-2009 s’ha completat 

la tasca, iniciada l’any 2007, de revisió i 

actualització sistemàtiques dels criteris de 

redacció del diccionari descriptiu. Aques-

ta tasca, que s’ha desenvolupat com una 

part dels treballs de l’àrea de validació 

estructural del projecte, s’ha concretat en 

un nou manual de redacció que recull i 

exposa de manera organitzada les pro-

pietats dels elements estructurals del dic- 

cionari, les relacions que contreuen i tots 

els criteris que són d’aplicació en l’anàli-

si de les dades del CTILC i en la transpo-

sició d’aquestes dades al DDLC.

Partint de la versió prèvia que data, 

essencialment, dels inicis del projecte, 

aquest nou document inclou una àmplia 

exemplificació de casos reals extreta de la 

part redactada del diccionari descriptiu.

La tipologia de canvis que el ma-

nual actualitzat conté en relació amb la 

versió prèvia és la següent:

a) Ajustament i definició precisa i 

explícita de tots els criteris que són d’apli-

cació, amb el tractament de tota la ca- 

suística apareguda en la part ja redactada 

del diccionari.

b) Revisió de les llistes tancades 

de valors corresponents a tal o tal element 

estructural del diccionari (com ara la 

llista de categories lèxiques, la llista de 

modificadors de patró, etc.), a fi de vali-

dar-ne l’adequació descriptiva i, també, 

de convergir amb els criteris definits per 

a la gramàtica i altres diccionaris de l’IEC 

en relació amb determinades qüestions de 

descripció lèxica.

c) Formulació precisa de les con-

dicions d’aplicació de determinats criteris 
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en casos de possible aplicació concurrent 

o de manca de correspondència amb el 

tractament aplicat en els diferents ele-

ments estructurals del diccionari, a fi de 

consolidar la coherència entre, d’una 

banda, les propietats i les relacions dels 

elements i, de l’altra, els processos de 

decisió en els cicles d’aplicació de criteris.

El mes de juny de 2009 aquest 

document fou presentat a l’equip de re-

dacció. Per a l’aplicació dels criteris defi-

nits als diferents àmbits del diccionari 

afectats, hom ha procedit de la manera 

següent: 

a) Canvis en la interfície de redac-

ció: els canvis a realitzar són menors i no 

afecten, en cap cas, parts estructuralment 

centrals de l’aplicació ni de la base de 

dades, de manera que ja s’han introduït 

durant aquest curs a partir de la data de 

presentació del manual.

b) Canvis en la part ja redactada 

del diccionari: s’han començat a incorpo-

rar com a tasca prioritària de l’àrea de 

validació estructural.

c) Aplicació dels nous criteris a la 

part per redactar: s’han incorporat de 

manera natural al projecte a partir de la 

presentació del nou manual i de l’expli-

cació als redactors dels canvis que han de 

tenir en compte.

Diccionari històric dels italianismes 

en la llengua catalana

Director: Joan Martí i Castell

La finalitat d’aquest programa és crear 

un diccionari temàtic que reculli tots els 

nombrosos italianismes presents en la 

llengua catalana (vegeu la Memòria:  

curs 2007-2008). 

Durant aquest curs s’han dut a 

terme tots els objectius concrets que el 

projecte es proposava per a 2009: 

1) S’ha dut a terme la secció iv, 

«L’economia», que comprèn els paràgrafs 

següents: 4.1 Termes genèrics de comerç, 

hisenda i comptabilitat; 4.2 Monedes,  

i 4.3 Artesania i indústria. La secció 

consta de trenta-tres pàgines i d’uns sei-

xanta italianismes analitzats. 

2) S’ha dut a terme la secció v, «La 

vida social», que comprèn els paràgrafs 

següents: 5.1 Relacions interpersonals;  

5.2 Títols; 5.3 Tipologies socials; 5.4 Jocs 

i activitats recreatives; 5.5 Educació i 

mitjans de comunicació; 5.6 Viatges  

i mitjans de transport; 5.7 Flora; 5.8 Fau- 

na; 5.9 Geografia; 5.10 Religió; 5.11 Dret; 

5.12 Justícia, i 5.13 Paraules de la llengua 

d’ús (a. verbs, b. substantius o pronoms, 

c. adjectius). La secció consta de vuitan-

ta-set pàgines i d’uns cent vint italianis-

mes analitzats. 

3) S’ha dut a terme la secció vi, 

«La vida privada», que comprèn els pa-

ràgrafs següents: 6.1 Paraules relatives a 

la casa; 6.2 Indumentària; 6.3 Aliments i 
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begudes; 6.4 Característiques interiors de 

les persones; 6.5 Característiques exteriors 

de les persones, i 6.6 Parts del cos. La 

secció consta de seixanta-vuit pàgines i 

d’uns cent italianismes analitzats. 

4) S’han continuat recollint els 

materials que constituiran un «Índex le-

xical», amb totes les paraules catalanes, 

italianes i d’altres llengües presents en el 

diccionari. 

5) S’han establert els criteris edi-

torials per a uniformar i preparar els 

materials de les sis seccions en la forma 

destinada a la publicació durant el tercer 

i últim any de la recerca (curs 2009-

2010).

Des del punt de vista lexicogràfic, 

els lemes del diccionari, obtinguts a través 

d’una anàlisi dels principals instruments 

de treball catalans, impresos o telemàtics, 

o bé gràcies a l’experiència directa de 

l’investigador, estan tractats de manera 

molt detallada. Cada paraula catalana té 

indicacions històriques relatives a la pri-

mera dada de la seva aparició (fonts de 

les dades incloses) i al procés de la deri-

vació lingüística de l’italià, efectiu o re-

construït. Les paraules italianes a la base 

del català tenen indicacions històriques 

relatives a la primera dada d’aparició 

(incloent-hi les fonts) i una tractació 

etimològica. Tota aquesta informació 

històrica i etimològica té a la seva base la 

consulta de les principals obres lexicogrà-

fiques catalanes (instruments telemàtics 

inclosos, com per exemple el Corpus 

Textual Informatitzat de la Llengua Ca-

talana) i italianes (o bé de les altres llen-

gües romàniques o del llatí), però ben 

sovint és el resultat d’investigacions i re-

construccions originals i inèdites.

Estudis Romànics

Directors: Antoni M. Badia i Margarit 

  Joan Veny i Clar

En el curs 2008-2009, el Comitè de Re-

dacció d’estudis romànics va preparar el 

volum 31, que aparegué publicat el maig 

de 2009. Conté les parts habituals de la 

revista: articles, miscel·lània (o articles 

breus), recensions, crònica, necrologies, 

llibres rebuts i suport informatiu. S’han 

dut a terme dues reunions plenàries del 

Comitè de Redacció: la primera, el no-

vembre de 2008, i la segona, el juny  

de 2009.

Llengua i territori a Ponent  

i l’alt Pirineu (II). El patrimoni 

etnicolingüístic al Pirineu  

i Prepirineu occidentals i al nord  

de la Franja

Director: Ramon Sistac i Vicén

El projecte ha desplegat una sèrie d’acti-

vitats derivades de tres línies d’actuació 

principals: la recepció i l’emmagatzemat-
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ge dels materials provinents del treball de 

camp, el tractament dels arxius digitals i 

l’estudi lingüístic.

El territori estudiat comprèn totes 

les poblacions que integren les zones  

de l’alta Llitera, l’alta Noguera, la vall de 

Boí, Ponent, l’alt Pirineu, la Franja sep-

tentrional i el sector ribagorçà del Pallars 

Jussà. El treball de camp ha servit i està 

servint encara per a recollir la informació 

lingüística dels parlants de pallarès a 

través d’enquestes fetes en persona.

Durant el període 2008-2009 

l’equip d’investigadors que va treballar 

en els projectes «Montsec sud» i «Llengua 

i territori a Ponent i l’alt Pirineu (I)» ha 

tramès els materials que han resultat del 

treball de camp, de la mateixa manera 

que l’equip d’enquestadors del Grup 

d’Estudis de Llengua i Literatura de 

Ponent i del Pirineu que està realitzant les 

entrevistes sobre el territori ha anat tra-

metent els materials resultants, a mesura 

que completen les enquestes i se n’obtenen 

els documents sonors i les transcripcions. 

D’aquesta manera s’ha iniciat la fase  

de recollida i gestió dels materials, que 

han passat a formar part del corpus del  

projecte. 

Els materials que, per la informa-

ció que contenen, conserven una impor-

tància cabdal per al projecte són els arxius 

digitals amb els enregistraments de les 

entrevistes (documents sonors) i les trans-

cripcions de les enquestes (documents de 

text). Els fitxers sonors arriben en format 

MP3, WAV (waveform audio format), 

MSV (memory stick compressed voice file) 

o bé DVF (Sony digital voice file), i els 

documents de text, en format DOC o RTF 

(rich text format). En un procés posterior 

a l’emmagatzematge de la còpia dels ar-

xius digitals, s’ha procedit al tractament 

dels documents sonors per tal que tots 

acabin amb el mateix format MP3. Per tal 

de convertir tots els arxius sonors en MP3, 

s’ha emprat el programa Switch Sound 

File Converter, que reconeix formats molt 

diversos i particulars. Els fitxers de text 

amb la transcripció de les entrevistes, 

creats amb processadors de text i desats 

amb les extensions DOC o RTF, són uni-

formitzats en DOC (Word 97-2000-XP, 

que és el format més complet, estàndard 

i compatible per a un document de text), 

després de fer-ne una còpia per al corpus.

La gestió dels materials recollits 

es desenvolupa en dues vessants: la física 

i la digital. Com que els documents en 

paper no deixen de ser una còpia impresa 

dels originals desats en un CD, se’n pro-

cedeix a l’emmagatzematge tan aviat com 

s’hagi fet una còpia del contingut del CD 

al disc dur de l’ordinador. Les modifica-

cions en el tractament dels arxius s’apli-

quen sempre des de la vessant digital i 

sobre còpies de seguretat, respectant uns 

objectius molt clars: uniformitzar els 

documents i preparar-los per a l’estudi.

Quan ja s’han uniformitzat les 

extensions dels arxius, convé aplicar un 

únic criteri per al nom dels fitxers (ja que 
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cada investigador els ha desat amb el nom 

que ha considerat més adient). Es tracta 

de canviar el nom dels fitxers per tal que 

mostrin la informació segons l’ordre se-

güent: A. B (C) D. A és el nom del muni-

cipi; B, el nom de la persona enquestada; 

C, els cognoms de la persona enquestada 

(opcional), i D, l’hipocorístic o renom de 

la casa. Aquest criteri s’ha aplicat en la 

mateixa mesura als arxius sonors i tex-

tuals, de manera que resulti més fàcil 

aparellar l’enregistrament de l’entrevista 

amb la seva transcripció.

Arribats en aquest punt, les tas-

ques següents serveixen per a preparar els 

documents pensant en l’estudi lingüístic. 

L’actuació principal és la inserció de 

marques de temps en els DOC, partint del 

temps en fracció sexagesimal (hores.mi-

nuts.segons), al llarg de tot l’enregistra-

ment. La reproducció i la neteja dels ar-

xius sonors han estat realitzades amb el 

programa Audacity. Quan una entrevis- 

ta ja ha estat tractada, s’ha marcat en el 

nom del document de text afegint el sím-

bol de l’arrova (@) abans de l’extensió de 

l’arxiu.

L’estudi del corpus dialectal ha 

consistit a pentinar les entrevistes per tal 

d’assenyalar-ne les informacions que 

serveixen a la lingüística profunda (fonè-

tiques, morfològiques, lèxiques i sintàcti-

ques), de la mateixa manera que n’han 

estat extrets els continguts no estrictament 

lingüístics (toponímics, antroponímics, 

històrics i socials). Més enllà, les dades 

que serveixen per a la caracterització del 

subdialecte pallarès han estat emprades 

per a l’estudi de la fonètica vocàlica, amb 

la voluntat de poder incloure en un futur 

els altres àmbits d’anàlisi lingüística i 

argumentar-los conjuntament amb les 

dades històriques, socials i antropològi-

ques obtingudes a través de les enquestes.

Actualment el corpus dialectal del 

projecte compta amb 229 entrevistes  

realitzades en noranta-set poblacions 

compreses dins del territori estudiat.

La recollida, la gestió, el tracta-

ment i l’estudi dels materials s’han portat 

a terme a l’oficina que el Grup d’Estudis 

de Llengua i Literatura de Ponent i del 

Pirineu té a l’edifici del Rectorat de la 

Universitat de Lleida.

NEOXOC: desenvolupament  

d’una xarxa d’observatoris  

de neologia de les varietats 

geolectals del català

Directora: M. Teresa Cabré i Castellví

El projecte està integrat per vuit univer-

sitats representatives del territori de 

parla catalana. 

Aquest projecte es proposava ini-

cialment els objectius generals següents: 

1. Articulació d’una xarxa d’ob-

servatoris de neologia en diferents punts 

del territori de la llengua catalana, em-

prant la plataforma de treball cooperatiu 
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via Internet i el programa d’extracció 

automàtica de neologia BUSCANEO.

2. Creació d’un corpus de neolo-

gia extreta de textos de mitjans de comu-

nicació escrita de gran difusió (premsa) 

representatius de diferents modalitats 

diatòpiques de la llengua catalana.

3. Realització d’estudis de con-

trast de les tendències de creació de lèxic 

nou i dels recursos que l’han generat en 

textos de mitjans de comunicació escrita 

(premsa) en diverses modalitats del cata-

là a través de l’estudi de la neologia. 

Els objectius específics per al se-

gon any (2009) eren els següents:

1. Recopilar mil neologismes de 

cada un dels nodes col·laboradors.

2. Analitzar i valorar contrastiva-

ment les dades recollides durant 2008 

(primer estudi): contrastar les tendències 

de creació de lèxic nou en les diferents 

variants diatòpiques del català.

3. Facilitar materials per a l’ac-

tualització del corpus de la llengua.

Amb els treballs que es van realit-

zar durant el primer semestre s’han asso-

lit tots els objectius específics que el 

projecte s’havia marcat per a aquest segon 

any:

— S’han realitzat diverses reu-

nions conjuntes a Barcelona en què s’han 

acordat diverses qüestions metodològi-

ques per tal de poder fer una anàlisi 

contrastiva de les dades. 

— S’ha impartit un seminari 

metodològic amb el node de la Universitat 

de Lleida (node que ha renovat comple-

tament la seva constitució), per tal d’as-

segurar el bon ús de les eines de treball 

(plataforma OBNEO i BUSCANEO) i 

l’homogeneïtat en l’ús de la metodologia.

— S’ha configurat el corpus de 

buidatge per al segon any de cada node.

— S’ha realitzat el buidatge sis-

temàtic, de manera que a final d’any tots 

els nodes disposaran d’entre vuit-centes i 

mil unitats neològiques validades.

— S’ha dissenyat un treball con-

junt d’anàlisi i contrast de les dades del 

primer any, de manera que cada node ha 

estudiat de manera transversal un tipus 

de formació de neologismes. La distribu-

ció de la feina ha estat la següent:

•  Universitat de les Illes Balears: 

manlleus de l’anglès.

•  Universitat de Perpinyà: man-

lleus del francès.

•  Universitat d’Andorra: la resta 

de manlleus.

•  Universitat de Girona: neologis-

mes formats per un procés d’abreujament.

•  Universitat  Rovira  i  Virgili: 

neologismes formats per composició culta 

i prefixació.

•  Universitat d’Alacant: neologis-

mes formats per composició patrimonial.

•  Universitat  Pompeu  Fabra 

(node coordinador): neologismes formats 

per sufixació.

Tal com està previst, es tindrà un 

primer treball de descripció i contrast de 

les dades de 2008. Aquests resultats es 
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presentaran en un fòrum internacional i 

seran objecte d’una publicació.

Ha estat acceptada la proposta de 

presentar la xarxa NEOXOC al XXVI 

Congrés Internacional de Lingüística i 

Filologia Romàniques, que se celebrarà a 

València.

Publicació de l’obra gramatical 

d’Antoni Febrer i Cardona

Director: Jordi Carbonell i de Ballester

El 9 de març de 2009 es presentà a la 

Universitat de Lleida el volum Preceptiva 

poètica, d’Antoni Febrer. Aparegut  

el 2008, havia estat presentat anterior-

ment a la seu de l’IEC. L’acte, organitzat 

per la Delegació de Lleida de l’IEC con-

juntament amb l’Institut Menorquí d’Es-

tudis (IME) i la UIB, constà de diverses 

intervencions: l’obertura fou a càrrec  

de Ramon Sistac, delegat del president de 

l’IEC a Lleida, i els parlaments, a càrrec 

de Maria Paredes, directora de l’edició de 

l’Obra completa de Febrer i Cardona; 

Joan Ramon Veny-Mesquida, curador  

del volum; Josefina Salord, presidenta del 

Consell Científic de l’IME, i Joan Lluís 

Torres, conseller de Cultura, Patrimoni, 

Educació i Joventut del Consell Insular de 

Menorca i president de l’IME. En les in-

tervencions es féu ben palesa la bona 

sintonia entre les institucions que col-

laboren en el projecte, de manera espe- 

cial entre l’IEC i l’IME, així com l’acom-

pliment del calendari de publicacions 

preestablert.

Amb aquest, ja són tres els volums 

de Febrer que l’IEC ha publicat, car el 

diccionari menorquí, espanyol, francès i 

llatí (BF; 42, 2001), considerat a poste-

riori el volum i de la sèrie, i les Obres 

gramaticals, i (BF; 50, 2004) el precedi-

ren. Està prevista per al curs 2010-2011 

la publicació, en la mateixa col·lecció, de 

les Obres gramaticals, ii. 

La revernacularització del català  

a la ciutat de València

Director: Brauli Montoya Abat

Durant el curs 2008-2009, el projecte s’ha 

centrat en el treball de camp i, secundà-

riament, en la recerca en un centre d’in-

vestigació i en l’examen crític de la bi-

bliografia.

El treball de camp es basava en la 

mostra següent (al voltant d’un 10 % de 

l’univers), que es presenta distribuïda per 

districtes de la ciutat de València:
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La part de treball de camp com-

pletada fins al moment (entre setembre 

de 2008 i agost de 2009) ha consistit  

en 572 qüestionaris passats a altres tants 

progenitors d’alumnes. Això significa que 

en falten de passar 415.

El centre d’investigació, visitat pel 

director del projecte, va ser la Universitat 

de Limerick (Irlanda), entre els dies 17  

i 20 de juny de 2009, en ocasió de la ce-

lebració de la LPLL 2009 Conference: 

«Language policy and language learning: 

New paradigms and new challenges». Els 

contactes establerts i la recerca bibliogrà-

fica practicada van ser molt profitosos.

Alguna de la bibliografia estudia-

da pels dos membres de l’equip de recer-

ca ha estat la següent:

Fishman, Joshua A. (ed.) (2001). can 

threatened languages be saved? re-

versing language shift, revisited:  

A 21st century perspective. Clevedon: 

Multilingual Matters.

Grenoble, Lenore A.; Whaley, Lindsay J. 

(2006). Saving languages: An intro-

duction to language revitalization. 

Cambridge: Cambridge University 

Press.

Harris, John [et al.] (2006). irish in 

primary schools: Long-term national 

districtes Qüestionaris
total d’alumnes  

de línies en català

 1. Ciutat Vella
 2. L’Eixample
 3. Extramurs
 4. Campanar
 5. La Saïdia
 6. Pla del Real
 7. L’Olivereta
 8. Patraix
 9. Jesús
10. Quatre Carreres
11. Poblats Marítims
12. Camins al Grau
13. Algirós
14. Benimaclet
15. Rascanya
16. Benicalap
17. Poblats del Nord
18. Poblats de l’Oest
19. Poblats del Sud

 18
 23
 55
 32
 46
 23
 44
 71
 92
 89
 73
114
 58
 68
 37
 40
 19
 19
 66

  167
  204
  510
  295
  433
  212
  413
  660
  857
  830
  679
1.063
  545
  636
  350
  373
  179
  173
  611

Total ciutat 987 subjectes 9.290 alumnes
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trends in achievement. Dublín: Sta-

tionery Office.

Hornberger, Nancy H.; Pütz, Martin (ed.) 

(2006). Language loyalty, language 

planning, and language revitaliza-

tion: recent writings and reflections 

from Joshua A. Fishman. Clevedon: 

Multilingual Matters.

Morris, Delyth (2007). «Young people’s 

social networks and language use: The 

case of Wales». Sociolinguistic Stud-

ies, vol. 1, núm. 3, p. 435-460.

Ó Riagáin, Pádraig; Ó Gliasáin, Mícheál 

(1979). All-irish primary schools in 

the dublin Area: report of a sociolog-

ical and spatial study of all-irish-

medium schools in the Greater dublin 

Area, with special reference to their 

impact on home and social network 

use of irish. Dublín: Institiúid Tean-

geolaíochta Éireann.

Wright, Sue (ed.) (1996). Language and 

the state: revitalization and revival in 

israel and eire. Clevedon: Multilin-

gual Matters. 

Finalment, durant el període refe-

rit, s’han publicat els següents treballs 

relacionats amb el tema:

Montoya, Brauli (2008a). «La transmissió 

familiar del valencià». A: Llibre blanc 

de l’ús del valencià-ii: iniciatives per 

al foment del valencià. València: Aca-

dèmia Valenciana de la Llengua,  

p. 149-167.

— (2008b). «La llengua catalana al nord 

del País Valencià: situació i perspecti-

ves». A: Jornades de la Secció Filolò-

gica de l’institut d’estudis catalans a 

castelló de la Plana en homenatge  

a les ‘Normes’ de castelló. Barcelona: 

Institut d’Estudis Catalans, p. 79-86.

Vocabulari de la llengua catalana 

medieval de Lluís Faraudo  

de Saint-Germain

Director: Germà Colón Domènech

Durant el curs 2008-2009, s’han revi- 

sat les cèdules dels calaixos que compre-

nen les fitxes de les lletres T i U i s’han fet 

les esmenes pertinents a la base de dades: 

creació i/o supressió d’entrades, compro-

vació de la remissió entre mots, correcció 

i adequació de les definicions, etc. A més 

a més, s’han revisat i corregit, aleatòria-

ment, les entrades de la lletra P a la T a 

partir de la informació introduïda a la 

base de dades. També s’han comparat les 

edicions dels textos, i en els casos que ha 

estat possible, a partir de la informació 

dels textos i de la consulta d’altres obres 

lexicogràfiques, s’han creat definicions 

per als mots que no en tenien. 

Així mateix, s’han repassat les 

definicions fetes per Faraudo i s’han fet 

les correccions pertinents. 

D’altra banda, s’han recopilat tots 

els textos de l’Arxiu de la Corona d’Aragó 

(un centenar de fulls), amb la finalitat de 

completar la informació que falta a les 

fitxes de Faraudo.
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Avaluació dels continguts científics  

i la seva recepció als programes 

magazín de la televisió pública 

catalana

Director: Josep M. Casasús i Guri

La recerca catalana sobre comunicació 

científica ha facilitat en els darrers anys 

un coneixement generalista de l’evolució 

de la popularització de la ciència, dels seus 

efectes en l’opinió pública i de la seva 

funció social i cultural. Un dels factors 

destacats pels treballs acadèmics locals i 

internacionals més coneguts en aquesta 

especialitat és que la ciència i la tecnolo-

gia, i la seva divulgació i difusió, consti-

tueixen els pilars fonamentals per al 

desenvolupament de la societat actual. 

En el cas concret de Catalunya, la 

constatació d’aquesta realitat ha donat 

lloc en les últimes dècades a un gran es-

forç, sobretot per part de les administra-

cions públiques, dirigit a augmentar i 

millorar les activitats per a la difusió de 

la informació científica, així com les in-

fraestructures i les condicions de treball 

en l’àmbit de la recerca, el desenvolupa-

ment i la innovació (R+D+I).

El periodisme científic a Catalu-

nya té un rol fonamental en el procés de 

divulgació del coneixement i de l’actuali-

tat de la investigació científica, sobretot 

en el cas de la televisió, que és el mitjà de 

comunicació amb més audiència.

La comunicació científica als 

mitjans de comunicació, i en particular a 

la televisió, no només genera uns efectes 

culturals en amplis sectors socials (en 

relació amb l’accés a la comprensió de la 

realitat i dels avenços científics), sinó que 

també contribueix a la participació ciuta-

dana en el debat sobre els àmbits més 

controvertits de la investigació científica. 

A part, té una funció essencial en la nor-

malització de la llengua catalana en el 

camp de la terminologia especialitzada.

L’objectiu d’aquest projecte és 

realitzar un estudi sobre la recepció, per 

part de l’audiència, dels continguts de 

ciència, tecnologia, medicina i medi am-

bient a partir de programes que no estan 

normalment associats a la divulgació 

 científica (per part dels productors i del 

públic). 

Durant aquest curs, s’ha portat a 

terme una recerca exploratòria sobre la 

presència de la ciència i la tecnologia a  

la televisió en l’àmbit català. A través de 

l’estudi s’ha obtingut, d’una banda, una 

descripció panoràmica de la cobertura de 

la ciència, la tecnologia, la medicina i el 

medi ambient als canals TV3, K3-33, 8tv 

i Barcelona Televisió, i, de l’altra, una 

anàlisi del tractament de la informació 

sobre ciència i tecnologia als informatius, 

al programa magazín els matins (TV3) i 

als programes especialitzats emesos per 

aquests canals.

Secció de Filosofia i Ciències Socials
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Una de les observacions que es 

destaquen en aquest estudi és que, mal-

grat la poca presència de continguts cien-

tífics als informatius i també l’escassesa 

de programes especialitzats en ciència, 

aquesta temàtica està força present en els 

programes magazín, especialment pel que 

fa a les qüestions de salut i biomedicina. 

Així, l’observació derivada del primer 

estudi i les característiques tan especials 

del format magazín a Catalunya posen en 

relleu la necessitat d’analitzar amb més 

profunditat aquest format fins ara poc 

estudiat en relació amb els seus possibles 

continguts científics.

En aquesta nova etapa de la re-

cerca està previst acabar la descripció 

panoràmica de la cobertura de la ciència 

als programes magazín els matins i el 

club, ambdós de la televisió pública cata-

lana TV3. El primer objectiu de la inves-

tigació és aprofundir en l’estudi del 

tractament i les representacions d’aquests 

temes dins dels diferents gèneres (entre-

vista, debat, etc.) que componen els 

programes, així com el llenguatge i  

els continguts utilitzats (i les seves even-

tuals connexions amb les esferes social, 

econòmica, cultural i política). En la se-

gona part de l’estudi es procedirà a ana-

litzar la recepció d’algunes edicions 

d’aquests programes.

Cartografia catalana de l’edat 

moderna: evolució, cartometria, art

Director: Vicenç M. Rosselló i Verger

Ramon J. Pujades i Bataller ha treballat 

en la recopilació de les cartes portolanes 

i atles del segle xvi a fi de recompondre el 

catàleg de les obres realment procedents 

dels obradors mallorquins. Altrament, 

prepara una revisió dels materials carto-

gràfics medievals no estrictament nàutics.

Josep Lluís Cebrian i Molina re-

passa la vessant artística de la decoració 

de les cartes portolanes de luxe, singular-

ment de les vinyetes de ciutats, monarques 

i personatges simbòlics, com el preste  

Joan i la reina de Sabà.

Werner-F. Bär es dedica a la car-

tometria i confrontació dels mapes de 

Mallorca gravats en coure i pintats a l’oli 

dels segles xvi i xvii, maldant per aclarir 

llur autoria o seqüència.

Vicenç M. Rosselló i Verger també 

s’ocupa dels mapes dels segles xvi i xvii de 

les Illes, sobretot dels manuscrits, els im-

presos i les grans pintures (Ajuntament de 

Ciutat de Mallorca, Palau Episcopal, Can 

Vilallonga, M. Bestard, etc.), atribuïts a 

Joan Baptista Binimelis o a Vicenç Mut. A 

partir del contingut geogràfic i toponomàs-

tic, hom pretén aclarir-ne la filiació.

Bibliografia 

Bär, W.-F. La imatge cartogràfica de l’illa 

de Mallorca: Segles xvi i xvii. Palma: 

Consell de Mallorca, 2008. 434 p.
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Cebrian, J. L. «La reina de Sabà i el pres-

te Joan en les cartes portolanes me- 

dievals». cuadernos de Geografía, 

núm. 86 (2009), p. 183-194.

Pujades, R. J. La carta de Gabriel de 

vallseca de 1439. Barcelona: Lumen-

artis: Govern de les Illes Balears: Insti-

tut d’Estudis Catalans, 2009. 358 p.

Rosselló, V. M. «Les cartes portolanes 

medievals: un tomb decisiu de la re-

cerca». Mètode, núm. 58 (2008a),  

p. 13-15.

— «Cartografia, paisatge i territori». 

treballs de la Societat catalana de 

Geografia, vol. 65 (2008b): Número 

especial dedicat al Segon congrés 

català de Geografia: el mapa com a 

llenguatge geogràfic, p. xxxv-xlviii.

— cartografia històrica dels Països ca-

talans. València: Universitat de Va-

lència; Barcelona: Institut d’Estudis 

Catalans, 2008c. 402 p.

Catàleg històric general de la premsa 

en català. I. L’eclosió  

de les publicacions (1810-1898)

Director: Jaume Guillamet i Lloveras

El treball de la recerca va començar el mes 

de gener de 2008, amb la definició tècni-

ca del catàleg històric general i dels catà-

legs especialitzats, la revisió crítica dels 

catàlegs existents i l’actualització dels fons 

hemerogràfics i documentals, amb el re-

sultat d’identificar un total de 542 publi-

cacions en català en el període estudiat 

que han de ser objecte de localització i 

catalogació.

Entre setembre de 2008 i agost  

de 2009, s’ha procedit a l’elaboració del 

catàleg històric general amb la confecció 

de les fitxes hemerogràfiques de cadascu-

na de les publicacions. És un treball que 

s’ha realitzat en hemeroteques, bibliote-

ques i arxius, públics i privats, de Cata-

lunya, València i les Balears, que són els 

territoris de l’àmbit lingüístic on hi ha 

documentada i registrada l’existència de 

premsa en català durant el període tractat 

pel projecte de recerca.

Competència lingüística i rendiment 

acadèmic en aules amb diversitat 

lingüística i cultural

Director: Joaquim Arnau Querol

Aquest projecte estudia la relació entre 

competència lingüística i rendiment aca-

dèmic en aules on alumnes autòctons i 

immigrats aprenen els continguts del 

currículum en una aula ordinària. La hi-

pòtesi bàsica que pretén confirmar és que 

una millora en els processos d’ensenyança 

de la llengua, en tant que és vehicle de 

comunicació dels continguts del currícu-

lum, no només desenvolupa la competèn-

cia en aquella, sinó que també millora el 

rendiment acadèmic dels alumnes.
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La competència lingüística fa re-

ferència fonamentalment a la llengua 

escrita entesa en un sentit ampli que in-

clou també aspectes de l’oralitat. El ren-

diment acadèmic fa referència a l’apre-

nentatge dels continguts del currículum.

El projecte es basa en un procés 

d’intervenció en el qual es dota de recur-

sos i estratègies professors d’aquestes 

aules per a millorar els processos d’ense-

nyança de la llengua com a vehicle de 

comunicació d’un contingut del currí-

culum.

Els recursos i estratègies se centren 

fonamentalment en l’ensenyança del vo-

cabulari, de la lectura i de l’escriptura. 

S’avalua l’efecte d’aquesta intervenció en 

la millora de la competència en català i 

del coneixement acadèmic dels alumnes. 

Es comparen aquests resultats amb els 

d’altres aules de característiques sem-

blants que no han considerat aquesta 

intervenció.

El projecte incorpora un doble 

disseny: quantitatiu i qualitatiu. S’ava-

luen i es comparen els resultats en termes 

de dades quantitatives. I es valoren els 

processos d’ensenyança i aprenentatge 

mitjançant una aproximació etnogràfica, 

basada en l’observació dels processos de 

classe (presa de notes, registre audiovi-

sual i reflexió amb el professor i els alum-

nes).

Els àmbits d’aplicació d’aquest 

estudi són una aula de quart de primària 

on s’ensenyen continguts de l’àrea de 

coneixement del medi (subprojecte 1) i 

una aula de primer d’ESO on s’ensenyen 

continguts d’història (subprojecte 2).

Dos objectius també importants 

del projecte són el desenvolupament de 

recursos i estratègies per a ensenyar con-

tinguts del currículum en aquestes etapes 

educatives i en aquest context i la forma-

ció de professors. 

Diccionari enciclopèdic  

de pedagogia

Director: Joan Mallart i Navarra

El «Diccionari enciclopèdic de pedagogia» 

acaba d’acomplir en aquest passat curs el 

coronament d’una primera etapa, amb  

el resultat tangible de la finalització d’un 

vocabulari multilingüe, que presenta els 

termes (uns 4.500) en català acompanyats 

dels seus equivalents en castellà, francès, 

anglès, italià, portuguès i alemany. Aquest 

vocabulari ja està introduït a la base de 

dades del diccionari enciclopèdic.

Pendent d’una revisió global, 

aquesta primera etapa permetrà incorpo-

rar-hi aviat les definicions que s’han estat 

elaborant paral·lelament amb la col-

laboració inestimable del Centre de Ter-

minologia TERMCAT. I més endavant s’hi 

aniran introduint també els desenvolu-

paments científics enciclopèdics, alguns 

dels quals ja estan enllestits i també en 

fase de revisió i correcció. Mentrestant, 
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cal encara acabar de redactar una part 

del corpus.

També durant aquest curs, el 

personal del TERMCAT ha finalitzat  

el diccionari d’educació que estava ela-

borant, segons un conveni amb la Socie-

tat Catalana de Pedagogia pel qual 

compartim el corpus terminològic, l’as-

sessorament dels especialistes i la matei-

xa coordinació tècnica. Pràcticament 

acabat, es troba en la darrera fase de 

revisió.

D’aquest diccionari d’educació 

del TERMCAT, durant el curs 2008-2009 

n’han estat revisats a fons els camps de la 

pedagogia social (a càrrec de la professo-

ra Carme Panchón), de l’organització i 

administració de l’educació (a càrrec del 

professor Serafín Antúnez) i de la didàc-

tica (a càrrec del professor Joan Mallart). 

Al mateix temps, dins de les tasques de la 

coordinació, s’ha procedit a una revisió 

global de totes les definicions (més  

de 3.500). 

Esperem, en els propers mesos, 

quan estiguin finalitzades les revisions, 

poder anar incorporant les definicions a 

les bases de dades del nostre «Diccionari 

enciclopèdic de pedagogia».

Per a la cerca de les equivalències 

en les sis llengües, s’ha comptat amb la 

col·laboració d’un equip de treball cons-

tituït per les persones següents: Carlos 

Junquera Sicilia, Meritxell Màrgens i 

Rams, Núria Sangrà Pons, Joana Torres  

i Bosch i Joan Mallart i Navarra.

Estudi i traducció catalana  

dels escrits berlinesos de Hegel  

sobre religió

Director: Gabriel Amengual Coll

Es tracta de l’estudi i traducció de cinc 

escrits sobre religió que Hegel escriví  

en la seva època de Berlín. Són els se-

güents:

1) «Vorrede zur Henrichs’ Religi-

onsphilosophie» (1822). A: Gesammelte 

Werke. lm Auftrag der Deutschen For- 

schungsgemeinschaft hrsg. v. der Rheini - 

schwestfälischen Akademie der Wissen - 

schaften, unter der Leitung v. Otto Pöggeler.  

Vol. 15: Schriften und entwürfe i (1817-

1825). Hrsg. v. Friedrich Hogemann und 

Christoph Jamme. Hamburg: Meiner, 

1990, p. 126-143 (Editorischer Bericht, 

p. 292-294); també a Werke in zwanzig 

Bänden. Vol. 11: Berliner Schriften 1818-

1831. Hrsg. v. E. Moldenhauer u. K. M. 

Michel. Frankfurt: Suhrkamp, 1970,  

p. 42-67).

2) «Über eine Anklage wegen öf-

fentlicher Verunglimpfung der katholi-

schen Religion» (1826). A: Werke. Vol. 

11, p. 68-71.

3) «Göschel-Rezension. ’Aphoris-

men über Nichtwissen und absolutes 

Wissen im Verhältnis zur christlicfhen 

Glaubenserkenntnis. – Ein Beitrag zum 

Vertändnis der Philosophie unserer Zeit’» 

(1829). A: Gesammelte Werke. Vol. 16: 

Schriften und entwürfe ii (1826-1831). 

Unter Mitarbeit von Christoph Jamme 
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hrsg. v. Friedrich Hogemann. Hamburg: 

Meiner, 2001, p. 188-215 (Editorischer 

Bericht, p. 468-470); també a Werke. Vol. 

11, p. 353-389.

4) «Repliken. 1. Über die He-

gelsche Lehre, oder: absolutes Wissen und 

moderner Pantheismus. 2. Über Philo-

s o p h i e  ü b e r h a u p t  u n d  H e g e l s 

Enzyklopädie der philosophischen Wis-

senschaften insbesondere» (1829). A: 

Gesammelte Werke. Vol. 16, p. 216-274 

(Editorischer Bericht, p. 471-474); tam-

bé a Werke. Vol. 11, p. 390-466.

5) «Augsburger Konfessionsrede» 

«Oratio in sacris saecularibus tertiis tra-

ditae confessionis Ausgustanae» (1830). 

A: Gesammelte Werke. Vol. 16, p. 311-322 

(Editorischer Bericht, p. 477-480).

La importància d’aquests escrits 

rau en els aspectes següents:

1) La qüestió que s’hi tracta, la 

religió, sobre la qual, d’aquest període, 

només en tenim les Lliçons, però que són 

apunts d’alumnes, no escrits d’ell. 

2) Pràcticament en cada tema que 

toca, és tot el sistema el que entra en 

qüestió, especialment la lògica, que n’és 

el cor, i l’enciclopèdia, que n’és la formu-

lació escolar.

3) Són polèmics i són els que més 

peu han donat a gairebé tots els tòpics 

sobre la filosofia de Hegel en general i la 

filosofia de la religió en particular (pan-

teisme, panlogisme, etcètera).

4) Hegel hi duu a terme la con-

frontació explícita amb els seus contem-

poranis: Schleiermacher i Jacobi, a més 

de Kant i d’altres. 

5) Abracen pràcticament tota 

l’època de Berlín, ja que són des de 1822 

fins a 1830 (Hegel morí el 1831).

6) No estan traduïts al català (ni 

al castellà). Recentment se n’ha fet una 

traducció al francès, en la qual, malaura-

dament i incomprensible, s’ha omès el 

cinquè escrit.

Es pretén fer un estudi sobre 

aquests escrits, que aclareixen i comple-

menten arguments que es desenvolupen 

a les Lliçons. Es tracta de: 1) contextua-

litzar els escrits, per les polèmiques refe-

rències a contemporanis i a posicions fi-

losòfiques; 2) comparar el que s’hi diu 

amb altres llocs de l’obra hegeliana, que 

són al·ludits en aquests escrits polèmics,  

i 3) aclarir el sentit d’aquests tòpics amb 

els quals freqüentment s’ha qualificat la 

filosofia hegeliana. En el tractament 

d’aquestes qüestions mateixes es donarà 

compte de la comprensió que Hegel té de 

la religió i quin lloc ocupa en el seu sis-

tema.

La intenció és de fer-ne una edició 

catalana amb un cert caràcter pedagògic, 

és a dir, amb una introducció, notes ex-

plicatives i referències a les obres de Hegel 

on es tracten les qüestions al·ludides, i 

possiblement amb subtítols, per tal d’o-

rientar el lector. 

Es vol fer una estada de quatre 

setmanes al Hegel-Archiv, integrat dins la 

Universitat del Ruhr a Bochum (Alema-
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nya). El Hegel-Archiv reuneix un bon 

grup d’investigadors de Hegel, que publi-

quen l’edició crítica de les obres i les 

Lliçons de Hegel (i recentment també 

l’edició crítica de les obres de Jacobi), a 

més d’una sèrie de monografies, «Hegel-

Studien-Beihefte», i la revista Hegel-

Studien. A més del personal especialitzat, 

l’arxiu reuneix la pràctica totalitat  

de bibliografia i edicions de les obres de 

Hegel, en totes les llengües. 

Evolució dels paisatges mediterranis 

de ribera

Director: Josep M. Panareda Clopés

Resum de l’activitat 

Dins el marc del projecte de recerca, s’hi 

han dut a terme quatre tipus d’activitats 

principals:

— Treball de camp en diferents 

àmbits fluvials de Catalunya i consulta en 

biblioteques i arxius, per tal d’obtenir 

dades dels diferents paràmetres a estudiar.

— Tractament de dades obtingu-

des en el treball de camp i en les consultes 

documentals.

— Redacció de textos per a pre-

sentar en congressos i reunions científi-

ques i per a publicar. S’han fet disset 

aportacions com a comunicacions orals o 

pòsters. Respecte a les publicacions, n’hi 

ha diverses en premsa i que ja han estat 

presentades.

— Diferents actuacions de divul-

gació dels resultats obtinguts: sessions de 

camp obertes, conferències i redacció 

d’articles curts de divulgació. 

Articles i llibres publicats

Outeiro, L.; Barbe, B.; Asperó, F.; Úbeda, 

X. (2008). «Modelització geoestadís-

tica del balanç hídric a Catalunya». 

treballs de la Societat catalana de 

Geografia, vol. 65, p. 616-625. 

Panareda Clopés, J. M. (2008). L’evolució 

del paisatge mediterrani de ribera. 

Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 

58 p. 

— (2009). «L’aigua». Serra d’Or,  

núm. 589, p. 17-20. 

L’exili del magisteri de Catalunya  

a causa de la Guerra Civil

Director: Salomó Marquès i Sureda

El primer any es va dedicar a aplegar 

documentació sobre el magisteri que 

treballava a Catalunya i que es va exiliar 

a causa de la Guerra Civil, la posterior 

victòria dels rebels i la instauració de la 

dictadura franquista. La recollida 

d’aquesta documentació es va fer des 

d’una doble vessant. Per una part, la 

documentació existent a Mèxic, ja que va 

ser un dels països que va acollir més mes-

tres exiliats, i, per l’altra, buscant, guar-

dant i catalogant la documentació disper-
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sa sobre mestres exiliats que es troba en 

diferents publicacions i fonts documentals 

disperses.

L’estada a Mèxic (maig i juny  

de 2009) ha servit per a fer entrevistes 

que han permès recollir informacions 

biogràfiques dels exiliats, diaris biogrà-

fics, fotografies, cartes, postals, etcètera.

Feina de divulgació i sensibilització

Aquesta tasca de recerca ha comportat 

una feina no prevista inicialment: la de 

divulgació de la recerca que estem fent. 

En aquest aspecte, hi destacaríem 

el reportatge que la periodista Carme 

Vinyoles va fer a la revista Presència (amb 

una edició dominical de més de cent mil 

exemplars) sobre «La maleta de l’exili. 

Recuperem el llegat del pedagog i polític 

republicà Miquel Santaló». 

Hem fet diverses sessions de tre-

ball al despatx i, també, sobre el terreny 

fronterer per preparar un parell de repor-

tatges, també a la revista Presència, sobre 

la retirada i l’exili, amb una especial in-

cidència en el magisteri català.

La segona fase del projecte se 

centrarà bàsicament a acabar de recollir 

les dades (consulta a arxius francesos: 

Perpinyà, Carcassona, etc.), confeccionar 

una base de dades específica per al tema 

de la recerca i entrar-hi les dades recolli-

des fins al moment. 

El patrimoni historicoeducatiu  

de Catalunya

Director:  Josep González-Agàpito  

i Granell

A hores d’ara l’educació catalana viu una 

situació de crisi de creixement i adaptació 

a la nova realitat social, cultural i econò-

mica. Fets que demanen, més que mai,  

de retrobar els nostres referents per tal de 

fomentar la valoració social de l’educació 

i dels educadors. Però, també, com a 

instrument de comprensió de la situació 

actual, la qual té una dimensió sincrònica 

però també és conseqüència dels fets i 

elements en evolució al llarg del temps.

En aquesta línia, el Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

es proposa la creació d’un centre d’inter-

pretació i recerca del moviment educatiu 

a Catalunya que desplegui una narració 

de l’important herència educativa de 

Catalunya, amb els recursos tècnics i di-

dàctics adequats. Un centre que sigui un 

agent eficaç, de manera presencial i vir-

tual, de la recuperació de la nostra me-

mòria pedagògica, tot afavorint el conei-

xement i la identificació dels educadors i 

de la ciutadania amb aquest important 

patrimoni col·lectiu. Un altre primordial 

objectiu de la institució serà la conserva-

ció del patrimoni documental educatiu de 

Catalunya.

En aquest moment de profundes 

transformacions socials, polítiques i cul-

turals, els museus, en la seva actual con-

06 Memoria 2008-2009 (213-310).indd   267 10/03/16   11:27



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

08
-2

00
9

268

cepció, han passat a ser un dels agents 

més eficaços, de manera presencial i 

també des de les possibilitats d’Internet, 

de la recuperació de la nostra memòria 

col·lectiva, tenint-ne cura de la projecció 

a la comunitat. Lluny del «mausoleu de 

la cultura» i magatzem que era anys en-

rere, un museu és actualment una insti-

tució en canvi permanent i en resposta a 

les sensibilitats i demandes de cada 

 moment. 

En l’execució d’aquest ens adreçat 

a la preservació i difusió del patrimoni 

historicopedagògic de Catalunya, el De-

partament d’Educació demana el concurs 

de l’Institut d’Estudis Catalans per a 

l’elaboració de la proposta tècnica. Tam-

bé la Fundació Àngels Garriga de Mata 

intervé en el projecte oferint la finca i els 

edificis de Cal Mata de Saifores per a la 

ubicació d’aquest centre.

El Departament d’Educació pro-

posa com a primer pas l’elaboració d’un 

avantprojecte per a estudiar la viabilitat 

de la proposta des del doble àmbit de 

l’estructura física i del contingut i serveis 

necessaris. I proposa a l’IEC la signatura 

d’un conveni de col·laboració específic.

Objectius de la recerca 

1. Recercar, establir i catalogar els ele-

ments a salvaguardar del patrimoni 

educatiu de Catalunya (documents escrits, 

publicacions, imatges, material didàctic, 

utillatge, elements arquitectònics, etcè-

tera).

2. Proposar un avantprojecte 

d’adequació i reorganització de l’actual 

centre de documentació i estudi. Incorpo-

rar en els seus objectius la difusió i pro-

moció de la història de l’educació a Cata-

lunya, en cooperació amb les universitats 

i altres institucions públiques o de la so-

cietat civil.

3. Establir un avantprojecte de 

discurs museogràfic, presencial i a través 

d’Internet, de la trajectòria educativa de 

la Catalunya contemporània, oferint-ne 

una visió sintètica, com un dels elements 

fonamentals per a comprendre el nostre 

present. 

Àmbits temàtics i cronològics

L’avantprojecte comprendrà els següents 

camps d’estudi:

— L’educació formal

Evolució de l’escola i el sistema 

educatiu en el marc de l’evolució social, 

política, cultural i econòmica de la Cata-

lunya contemporània, tot mostrant les 

continuïtats i les ruptures que han contri-

buït a forjar el nostre present.

— L’educació no formal

Aspecte de notable transcendència 

en l’educació contemporània, a través dels 

moviments infantils i juvenils com ara 

l’escoltisme, les colònies, l’educació en el 

lleure, etcètera.

— L’educació familiar i l’evolució 

de la infància i la joventut

Àmbit educatiu sobre el qual han 

impactat les profundes transformacions 
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socioeconòmiques, polítiques i culturals 

contemporànies.

Pel que fa a l’àmbit cronològic, 

estaria centrat en els darrers cent anys 

amb referències prèvies des dels segles 

xviii i xix.

Presència, producció científica  

i estatus de les dones a l’acadèmia: 

la geografia a les universitats 

públiques dels Països Catalans 

Directora: Maria Dolors Garcia Ramon

El projecte té com a principal objectiu 

l’estudi de la presència, la categoria asso-

lida i la producció científica de les dones 

en la geografia acadèmica, fent especial 

èmfasi en les estratègies que segueixen per 

conciliar la vida familiar amb la laboral. 

L’exemple de la geografia pot ser paradig-

màtic per a altres disciplines, pel fet de 

trobar-se el seu marc d’estudi en una zona 

fronterera entre les ciències i les huma-

nitats.

L’any 2009 s’ha completat la re-

visió de la bibliografia internacional que, 

des de la geografia, s’ha centrat en la 

mateixa temàtica que es treballa per als 

departaments de geografia de les univer-

sitats públiques dels Països Catalans. Des 

dels anys setanta que, a l’entorn anglosa-

xó, hi ha hagut interès per analitzar la 

situació de les dones en la geografia 

acadèmica, quan es va observar que, a 

diferència d’altres ciències socials, aques-

tes hi estaven representades de manera 

molt més minoritària. Nombrosos articles 

fan referència a aquesta qüestió amb 

dades de les universitats dels Estats Units 

d’Amèrica, el Canadà i el Regne Unit. 

També es troben treballs referents a les 

universitats de França, Espanya, els Paï-

sos Baixos, Hongria, Turquia i, fins i tot, 

Singapur. 

Paral·lelament, s’ha completat 

també el treball empíric de quantificació 

del professorat als departaments de geo-

grafia de les universitats públiques dels 

Països Catalans; en concret, els departa-

ments que formen part del treball són els 

que pertanyen a les següents universitats: 

Universitat Autònoma de Barcelona, Uni-

versitat d’Alacant, Universitat de Barce-

lona, Universitat de Girona, Universitat 

de les Illes Balears, Universitat de Lleida, 

Universitat de València, Universitat Pom-

peu Fabra i Universitat Rovira i Virgili.

Aquesta tasca quantitativa ha 

estat complementada per la continuació 

de les entrevistes en profunditat a profes-

sores i alguns professors d’aquests depar-

taments per a una anàlisi qualitativa que 

vol ajudar a comprendre les dades numè-

riques. S’ha completat la realització de les 

entrevistes de l’estudi a les universitats de 

Barcelona, Lleida, Girona, Rovira i Virgi-

li, València, Alacant i Pompeu Fabra.

Així doncs, s’ha continuat la re-

dacció del marc teòric i empíric del tema, 

pel que fa a la geografia anglosaxona, i 
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també dels precedents en l’entorn més 

proper, pel que fa a la geografia espanyo-

la, i s’ha completat la transcripció i la 

codificació de les primeres entrevistes. 

S’ha iniciat la codificació de la segona 

tongada d’entrevistes.

Una quarta dimensió del projecte 

inclou una anàlisi bibliomètrica de les 

principals revistes que s’editen als depar-

taments de geografia de les universitats 

catalanes per a veure si es poden establir 

algunes diferenciacions de gènere pel que 

fa a la publicació dels resultats científics 

d’aquests departaments. Amb tal finalitat 

s’ha completat el buidatge de les revistes 

següents, des dels inicis de la seva publi-

cació fins ara o fins que hagin deixat 

d’aparèixer:

— documents d’Anàlisi Geogrà-

fica (Universitat Autònoma de Barcelona)

— revista de Geografia (Univer-

sitat de Barcelona)

— Notas de Geografía Física 

(Universitat de Barcelona)

— Geo crítica (Universitat de 

Barcelona)

— Scripta Nova (Universitat de 

Barcelona)

— tarraco. cuadernos de Geo-

grafía (Universitat Rovira i Virgili)

I s’ha iniciat el buidatge correspo-

nent a les revistes:

— territoris (Universitat de les 

Illes Balears)

— cuadernos de Geografía (Uni-

versitat de València)

— investigaciones Geográficas 

(Universitat d’Alacant)

Amb alguns dels resultats es va 

presentar una comunicació en un congrés 

de la Unió Geogràfica Internacional, en 

concret l’organitzat per la Comissió de 

Gènere i Geografia, titulat «Post-social-

ism, neo-liberalism: old and new gendered 

societies and policies», que va tenir lloc a 

Szeged i a Timisoara (Hongria i Romania, 

respectivament). 

També s’han presentat tres arti-

cles: un per a ser publicat com a capítol 

del llibre dedicat a la professora de la 

Universitat de Càller (Itàlia) Maria Luisa 

Gentileschi; un segon, a la revista argen-

tina estudios Socioterritoriales, i un ter-

cer, a la revista del Departament de Geo-

grafia de la UAB, documents d’Anàlisi 

Geogràfica.

Processos d’assentament i mobilitat 

de la població estrangera  

a Catalunya

Directora: Àngels Pascual de Sans

L’equip ha treballat principalment en dos 

aspectes del projecte: a) l’elaboració de 

l’estat de la qüestió i el marc teòric dels 

temes més rellevants de la recerca, amb 

especial referència a Catalunya (trajec-

tòries migratòries, xarxes familiars i rela-

cions amb l’origen), i b) l’exploració 

detallada de les dades referides als prin-
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cipals eixos del nostre interès, la trajec-

tòria migratòria i les xarxes locals i 

transnacionals, tenint com a àmbit de 

referència Espanya. L’anàlisi detallada 

de la informació facilitada per l’encuesta 

Nacional de inmigrantes (ENI) va portar 

a canviar alguns dels principals objectius 

que es van plantejar al principi en el 

projecte. En el treball que s’ha realitzat i 

que s’està elaborant ara ha perdut pes 

l’anàlisi de les xarxes migratòries, perquè 

l’ENI presenta certes mancances per a 

una anàlisi aprofundida del tema, però 

s’hi ha incorporat una temàtica nova i de 

gran interès per a l’estudi de la població 

immigrada: la geografia de la família, que 

ens remet als processos de mobilitat i 

assentament futurs de la població immi-

grada a Catalunya i Espanya i que, indi-

rectament, està molt relacionada amb el 

desenvolupament de xarxes migratòries 

de caràcter familiar.

Setanta anys d’evolució territorial  

i econòmica en quatre comarques  

de l’àrea metropolitana barcelonina 

Director: Joan Vilà-Valentí

Les quatre comarques considerades són 

les del Baix Llobregat, l’Alt Penedès, el 

Garraf i el Baix Penedès. Una de les prin-

cipals hipòtesis de treball que tenim en 

compte en la recerca efectuada aquest any 

és que en l’evolució econòmica de les es-

mentades comarques té un paper impor-

tant la proximitat del nucli central de 

l’àrea metropolitana.

Durant l’any 2009 es preparà, en 

primer lloc, un article que recull en part 

la recerca efectuada l’any passat sobre 

l’evolució poblacional, que s’ha entregat, 

per a la seva publicació, a la revista tre-

balls de la Societat catalana de Geogra-

fia. Respecte al projecte de recerca 

d’aquest any, s’ha estudiat especialment 

l’evolució econòmica del Baix Llobregat 

des de mitjan segle xx fins al moment 

actual i hem tingut en compte, sobretot, 

els dos darrers decennis del segle passat  

i els primers anys del segle actual. En 

aquest desenvolupament econòmic han 

tingut un paper important immigrants de 

la tercera gran onada immigratòria, que 

ha afectat gran part de Catalunya a par-

tir de la segona meitat de l’últim decenni 

del segle passat i que ha tingut una espe-

cial importància en bona part del territo-

ri considerat. L’esmentat desenvolupa-

ment econòmic i la relació amb el nucli 

central de l’àrea metropolitana han donat 

lloc a l’aparició de diversos sectors en el 

conjunt del territori considerat.

Com a resultat de l’experiència 

que anem adquirint, és possible que en el 

futur i en una recerca més àmplia, que 

comprengui tota l’àrea metropolitana 

barcelonina i compti amb un equip de 

col·laboradors més nombrós, presentem 

un nou projecte d’investigació l’any vi-

nent.
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Vint-i-cinc anys d’integració  

de Catalunya a la Unió Europea

Director: Carles A. Gasòliba i Böhm

Durant aquest primer curs s’han realitzat 

tasques de recerca i documentació per a 

confeccionar el llibre vint-i-cinc anys 

d’integració de catalunya a la Unió eu-

ropea, de Carles A. Gasòliba. En aquest 

temps s’han consultat diverses fonts i 

recursos bibliogràfics que ens han d’aju-

dar a l’elaboració de l’obra. 

Per obtenir la documentació ne-

cessària, ens hem dirigit al Centre de 

Documentació Europea d’ESADE, al 

Centre de Documentació Europea de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, a  

la biblioteca de la Facultat d’Economia i 

Empresa de la Universitat de Barcelona, 

a la biblioteca de la Facultat de Ciències 

Econòmiques i Empresarials de la Uni-

versitat Pompeu Fabra, a la Secretaria per 

a la Unió Europea de la Generalitat de 

Catalunya, al Patronat Catalunya Món, a 

l’Institut Nacional d’Estadística (INE),  

a la Fundació CIDOB, a la Representació 

de la Comissió Europea a Barcelona, al 

Departament d’Economia i Finances de 

la Generalitat de Catalunya i a l’Oficina 

del Parlament Europeu a Barcelona. 
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centres propis

Laboratori d’Estudis Geofísics 

Eduard Fontserè (LEGEF)

Director: Antoni M. Correig Blanchar

El Laboratori d’Estudis Geofísics Eduard 

Fontserè (LEGEF) va ésser constituït 

l’any 1982 i està format per investigadors 

de diferents institucions amb la finalitat 

comuna de treballar i divulgar estudis en 

el camp de les ciències de la Terra. Aquest 

laboratori centra la seva activitat en l’es-

tudi de la sismicitat i l’estructura interna 

(litosfera) de Catalunya a partir de les 

dades de les estacions que gestiona o bé 

fent servir la informació proporcionada 

per altres institucions que treballen en el 

mateix camp.

L’estructura del LEGEF consta 

d’un director, un col·laborador científic 

(que forma part del personal de l’IEC i 

realitza funcions de secretari i coordina-

dor) i diversos col·laboradors de diferents 

institucions dins la mateixa àrea de tre-

ball. Segons un conveni establert amb la 

Universitat de Barcelona el novembre de 

1994, els professors, investigadors i beca-

ris de la mateixa Universitat adscrits al 

LEGEF desenvolupen les activitats de 

recerca al LEGEF i a la UB. Com a labo-

ratori de l’Institut d’Estudis Catalans, el 

LEGEF té assignat un membre de l’IEC 

com a ponent.

Comitè científic:  Antoni M. Correig 

Blanchar (director)

  Josep Enric Llebot 

Rabagliati (ponent)

  Josep Vila Codina 

Centres de recerca

centres propis

Laboratori d’Estudis Geofísics Eduard Fontserè (LEGEF)

Centre Català de la Nutrició (CCNIEC)

Càtedra UNESCO de Llengües i Educació

Laboratori de Fonètica

centres vinculats

Centre de Terminologia Catalana (TERMCAT)

Centre de Recerca Matemàtica (CRM)

Centre d’Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC)

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

06 Memoria 2008-2009 (213-310).indd   273 10/03/16   11:27



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

08
-2

00
9

274

(coordinador)

  Ramon Macià Jové

  Ramon Ortiz Ramis

El LEGEF disposa d’estacions 

pròpies que tenen la funció de laboratori, 

instal·lades al túnel del Cadí (CADI) i al 

Monestir de Poblet (POBL), a més de 

gestionar, mercès a un conveni, l’estació 

de la central nuclear Vandellòs II (VAN2). 

Endemés, i gràcies a un conveni marc de 

cooperació amb la Reial Acadèmia  

de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), 

gestiona també de manera conjunta amb 

aquesta institució les estacions digitals 

que envien senyal a l’Observatori Fabra 

(FBR i FONT). 

El LEGEF es troba en un procés 

de reorientació de la seva activitat.
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Centre Català de la Nutrició (CCNIEC)

Director: Màrius Foz i Sala

L’objectiu fonamental del CCNIEC és 

contribuir a l’avenç de la recerca bàsica i 

aplicada en nutrició i millorar la qualitat 

de la informació i de la formació nutrici-

onal de la societat.

Funcions

Entre les principals funcions del CCNIEC 

destaquen:

— Coordinar els esforços indivi-

duals i col·lectius dels grups d’investigació 

per poder resoldre els problemes nutrici-

onals dels ciutadans.

— Fomentar i difondre missatges 

d’educació nutricional correcta a la po-

blació.

— Assessorar les administracions 

públiques, els mitjans de comunicació, la 

indústria alimentària i la població en 

general en temes relacionats amb la nu-

trició.

— Contribuir a la lluita en contra 

dels trastorns alimentaris i de l’obesitat.

— Actuar com a element dina- 

mitzador i coordinador de projectes d’in-

vestigació bàsica, clínica i epidemiològica 

relacionats amb la nutrició.

— Desenvolupar iniciatives en el 

camp de la docència en aspectes relacio-

nats amb la nutrició, en col·laboració amb 

les universitats.

— Assessorar les administracions 

públiques en diferents problemes relatius 

a la competència i l’exercici professional 

en l’àmbit de la nutrició clínica. 

Organització

Els grups que formen el CCNIEC són:

— Grup de Nutrició i Bromatolo-

gia del Departament de Nutrició i Broma-

tologia de la Facultat de Farmàcia de la 

Universitat de Barcelona.

— Grup de la Unitat de Trastorns 

de l’Alimentació de l’Hospital Universita-

ri Germans Trias i Pujol de Badalona.

— Grup Nitrogen-Obesitat del 

Departament de Nutrició i Bromatologia 

de la Facultat de Farmàcia de la Univer-

sitat de Barcelona.

— Grup de Recerca en Nutrició 

de la Facultat de Medicina i Ciències de 

la Salut de Reus de la Universitat Rovira 

i Virgili.

— Grup de Recerca en Nutrició 

Comunitària de la Universitat de Barce-

lona.

— Grup de Bioquímica i Biotec-

nologia Enològica del Departament de 

Bioquímica i Biotecnologia de la Univer-

sitat Rovira i Virgili.

— Grup de Nutrició i Envelliment 

del Centre d’Investigacions en Bioquími-

ca i Biologia Molecular (Hospital de la Vall 

d’Hebron) de la Universitat Autònoma de 

Barcelona.

— Grup de Recerca en Nutrició i 

Aparell Digestiu de l’Hospital Universita-

ri Germans Trias i Pujol de Badalona.

06 Memoria 2008-2009 (213-310).indd   275 10/03/16   11:27



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

08
-2

00
9

276

— Grup de Nutrició Molecular de 

la Universitat de les Illes Balears.

— Grup d’Estudi de l’Estat Nu-

tricional - Biodisponibilitat d’Elements 

Minerals de la Unitat de Nutrició i Bro-

matologia de la Universitat de València 

(Grup BIONUTEST).

— Grup de Fisiologia i Nutrició 

Experimental del Departament de Fisio-

logia - Divisió IV de la Facultat de Far-

màcia de la Universitat de Barcelona.

— Observatori de l’Alimentació 

de la Universitat de Barcelona.

— Grup de Nutrició, Medi Ambi-

ent i Càncer de l’Institut Català d’Onco-

logia.

— Grup de Trastorns Alimentaris 

(Hospital Clínic) de la Universitat de 

Barcelona.

Diferents membres del CCNIEC 

han col·laborat en tasques de divulgació 

en temes d’alimentació, nutrició i salut en 

diversos mitjans de comunicació (televi-

sió, ràdio, premsa).

Plenari del CCNIEC de març de 2009

Màrius Foz explica el seu desig de redefi-

nir al CCNIEC tant pel que fa als seus 

grups, com en la possibilitat d’incloure’n 

de nous. Així mateix es decideix que a la 

tardor es convocarà elecció a nou director 

del CCNIEC. 

El Grup de Nutrició i Envelliment 

del Centre d’Investigacions en Bioquími-

ca i Biologia Molecular (Hospital de la Vall 

d’Hebron), dirigit per Simon Schwartz, 

expressa el seu desig de no seguir en el 

CCNIEC perquè actualment no treballa 

en nutrició.
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Càtedra UNESCO de Llengües  

i Educació 

Director: Joan A. Argenter i Giralt

Creació de la Càtedra 

El 25 de febrer de 2002 la UNESCO i 

l’IEC signaren el conveni de creació de la 

Càtedra UNESCO de Llengües i Educa-

ció. El 21 de juliol de 2008 se n’acordà la 

ratificació per un tercer període, vigent 

fins al 25 de febrer de 2010.

Objectius

En l’àmbit lingüístic, la Càtedra s’orienta 

a l’estudi i la promoció de la diversitat 

lingüística i les pràctiques adients per a 

mantenir-la i desenvolupar-la. En són 

objectius específics els processos de codi-

ficació, estandardització i revitalització 

lingüístiques, així com la transferència de 

coneixement envers altres institucions i 

comunitats immergides en el procés de 

recuperació d’una llengua.

En l’àmbit educatiu, els objectius 

de la Càtedra són promoure i difondre els 

valors de la diversitat lingüística i l’edu-

cació plurilingüe, l’elaboració de materi-

als amb aquest objectiu, adreçats a gestors 

i/o beneficiaris de processos de recupera-

ció lingüística i la col·laboració amb ins-

titucions d’educació superior per al des-

envolupament de projectes conjunts.

Personal col·laborador 

La Càtedra ha comptat amb cinquanta-

set col·laboradors externs —professors, 

conferenciants, investigadors, autors— en 

activitats concretes: quaranta-una d’ins-

titucions nacionals, setze d’institucions 

estrangeres.

Entitats col·laboradores

La Càtedra ha comptat amb recursos de 

les entitats següents:

— Institut d’Estudis Catalans. 

— Departament d’Innovació, 

Universitats i Empresa de la Generalitat 

de Catalunya.

— Secretaria de Política Lingüís-

tica del Departament de la Vicepresidèn-

cia de la Generalitat de Catalunya.

Durant el curs 2008-2009 les 

entitats que han col·laborat amb la Càte-

dra o amb les quals ha col·laborat la Cà-

tedra són:

— Secció Filològica de l’Institut 

d’Estudis Catalans.

— Escoles associades de la 

UNESCO i escoles Linguapax. 

— Grup d’Estudis de Llengües 

Amenaçades (GELA) de la Universitat de 

Barcelona.

— Universitat de les Illes Balears.

— Acadèmia de Llengües Cana-

ques (Nouméa, Nova Caledònia).

— Centre Universitari de Socio-

lingüística i Comunicació (CUSC) de la 

Universitat de Barcelona.

— Unescocat - Centre UNESCO 

de Catalunya.

— Comissió Europea. Represen-

tació a Barcelona.
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— Universitat de Càller.

— Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat.

— Fundación Etnollano (Colòm-

bia).

— Asociación Ertz Arte Gunea 

(Bera, Navarra).

— Tallers per la Llengua (Sant 

Sadurní d’Anoia).

Activitats realitzades

Activitats de formació

— Col·laboració amb la xarxa d’escoles 

Linguapax: seminaris pedagògics per a 

mestres i trobades d’alumnat. 

— Postgrau en Immigració i aco-

llida. Universitat de Barcelona, de gener 

a maig de 2009. Sessió sobre «Acollida 

lingüística i educació en la diversitat», a 

càrrec de Mònica Barrieras (Universitat 

de Barcelona), Rosa Calafat (Universi- 

tat de les Illes Balears - Càtedra UNESCO 

de Llengües i Educació) i Mònica Fidalgo 

(Universitat de Barcelona).

Activitats de recerca

— Projecte «Manual de bones pràctiques 

lingüístiques per a ONG»

Acordada una col·laboració entre 

la Càtedra i Linguamón - Casa de les 

Llengües, la incidència de factors aliens 

a tots dos organismes ha aconsellat inter-

rompre el projecte.

— Projecte «L’Alguer com a en-

clavament lingüístic: codis, ideologies de 

la llengua, processos sociolingüístics», 

dirigit per Joan A. Argenter.

Objectiu: recerca etnogràfica sobre 

la dinàmica lingüística i sociolingüística 

a l’Alguer. 

Treball realitzat: durant el curs 

2008-2009 s’ha dut a terme el treball de 

camp relatiu a les enquestes de compe-

tència lingüística, a partir de l’anàlisi de 

la identificació de diverses variables fo-

nètiques, morfològiques i sintàctiques. 

Sophia Simon ha completat el treball de 

camp del projecte de la borsa d’estudis  

de la Generalitat. Han aparegut algunes 

publicacions dels membres de l’equip.

— Projecte «Recuperació de fons 

documentals de mallorquins traslladats a 

Cuba (2005-2007)», dirigit per Joan 

Miralles, de la Universitat de les Illes 

Balears i l’Institut d’Estudis Catalans.

Objectiu: recuperar i digitalitzar 

els fons documentals d’interès per al pa-

trimoni de les Illes Balears i el coneixe-

ment de la contribució de la comunitat 

mallorquina a Cuba.

Treball realitzat: edició en curs de 

«La vida. Diario republicano conserva-

dor», a cura de Joan Miralles. Aquesta 

publicació serà coeditada amb Publicaci-

ons de l’Abadia de Montserrat.

Participació en projectes de cooperació

— Projecte de «Revitalització de la llengua 

sia pedee de l’Equador: publicació de 

materials de literatura oral épera».

Objectiu: recol·lectar, enregistrar, 

transcriure, traduir, editar i publicar en 
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suport convencional i en àudio trenta-cinc 

narracions de gèneres diversos (mites, 

llegendes, contes, cants), obtingudes de 

parlants nadius. Els materials produïts es 

distribuiran amb caràcter didàctic a les 

escoles i es difondran entre els membres 

de la comunitat.

Treball realitzat: publicació del 

llibre chonaaraweda Nepiripata P’edaa.

— Projecte «Lia Mediki. Projecte 

d’investigació sobre les tradicions orals i 

aurals de Timor Leste».

Objectiu: identificar i documentar 

diverses manifestacions orals de la llengua 

mediki (Timor oriental). Donar suport al 

manteniment i la revitalització de la llen-

gua i el patrimoni immaterial d’un grup 

ètnic de demografia reduïda mitjançant 

l’inventari, la documentació i l’estudi de 

les seves tradicions orals en contextos 

naturals i d’acord amb les funcions que 

tenen avui i que han tingut en el passat. 

Produir una publicació en suport escrit i 

fonogràfic que aplegui les tradicions orals 

de la comunitat mediki i les veus de llurs 

protagonistes.

Treball realitzat: a partir d’una 

observació asistemàtica prèvia sobre el 

terreny, s’ha dissenyat un projecte.

— Projecte sobre «La tradició 

oral del poble sikuani (Colòmbia)».

Objectiu: reeditar les narracions 

sikuani aplegades per Francesc Queixalós 

i publicades en dos volums (castellà i si-

kuani, respectivament) el 1991. Aquesta 

serà una edició selectiva i bilingüe en un 

sol volum del material aplegat per a la 

seva difusió entre la comunitat sikuani, 

amb introducció de Joan A. Argenter i 

Francesc Queixalós.

Organització de congressos, seminaris  

i col·loquis

— Cicle «La gestió interestatal de les 

llengües transfrontereres (2006-2009)». 

Les conferències d’aquest cicle 

han tingut lloc en sessions ordinàries de 

la Secció Filològica. Els conferenciants 

també han dissertat en universitats cata-

lanes sobre altres temes. Durant el curs 

2008-2009 ha participat en el cicle el 

professor Durk Gorter (Universitat d’Ams- 

terdam i Universitat del País Basc) amb 

les dissertacions següents:

— «Minority languages in the 

linguistic landscape». Barcelona, 16 d’oc-

tubre de 2008.

— «The Frisian languages in 

Europe: (West-)Frisian, North-Frisian 

and Saterfrisian». Barcelona, 17 d’octubre 

de 2008.

També hi ha participat la profes-

sora Zorica Tomic, Universitat de Belgrad, 

amb les dissertacions següents:

— «Globalization and intercultu-

ral communication». Barcelona, 15 de 

gener de 2009.

— «Language, alphabet and 

cultural identity: the Serbian case». Bar-

celona, 16 de gener de 2009.

«Diàleg intercultural: experiències 

i propostes». Barcelona, 19 de novembre 
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de 2008. Amb la col·laboració de la Re-

presentació de la Comissió Europea a 

Barcelona.

«Trobada interuniversitària per al 

diàleg intercultural». Barcelona, 12 de 

desembre de 2008.

Participació en congressos, seminaris  

i col·loquis

— «Espace Oralité: Le rôle, la place et la 

fonction des académies en contexte plu-

rilingue». Acadèmia de Llengües Cana-

ques, Nouméa (Nova Caledònia), el 9 i 10 

de setembre de 2008. Conferència invita-

da: Joan A. Argenter, «Histoire, travaux 

et recherches en linguistique de l’Institut 

d’Estudis Catalans».

— «Hizkuntza eta Herrien arteko 

II. Truke Programa / II Programa de In-

tercambio de experiencias identitarias y 

culturales». Organitzada per Garabide i 

la Universitat de Mondragon (HUHEZI-

MU). Joan A. Argenter, professor invitat. 

Activitats: 

•  Participació en la visita a Ipar-

ralde o País Basc Nord, on es dugueren a 

terme les activitats següents: entrevistes 

amb Daniel Landart i Argitxu Noblia a 

Euskal Kultur Erakundea; visita a Irule-

giko Irradio; assistència a la sessió matinal 

d’esports bascos i a la sessió de bertsola-

risme en homenatge al bertsolari Xalbador 

a Urepele; visita a Donibane Garazi i altres 

llocs pintorescos d’Iparralde; convivència 

amb els participants dels pobles originaris 

de l’Amèrica del Sud i Central.

•  Sessió acadèmica sobre la rea-

litat catalana, el procés de codificació de 

la llengua catalana i la política lingüística, 

adreçada als participants dels pobles 

maies, guaranís, quítxues, aimares, ma-

putxes implicats en els moviments de 

recuperació lingüística i cultural. Eskori-

atza, 27 d’octubre de 2008.

— «University of Agder Confe-

rence on Language Ecology», Kristian-

sand (Noruega), 27-29 de novembre de 

2008.

Conferència invitada: Joan A. 

Argenter, «Iberian language ecology».

— Congrés sobre el valor de les 

cultures «Cohesió i pau a través del dià-

leg». Barcelona, 23 i 24 de març de 2009.

Participants: Joan A. Argenter i 

Rosa Calafat.

— V Fira Universitat Empresa 

«Una porta oberta al món empresarial». 

Vic, 26 de març de 2009.

Participants: Joan A. Argenter i 

Rosa Calafat.

— Congrés «Language Policy and 

Language Learning: New Paradigms and 

New Challenges». Limerick, Irlanda, 18-

20 de juny de 2009.

Sessió monogràfica coordinada 

per Joan A. Argenter, amb la participació 

d’Enrico Chessa, Anxo Lorenzo, Brauli 

Montoya, Joan Pujolar i Fernando Rama-

llo: «Linguistic enclaves as sociolinguistic 

labs: the effect of language policies on 

local development, language status, lan-

guage competence and language form».
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Universitat de Barcelona, cursos 

d’estiu: «Una escola multilingüe per al 

segle xxi», Barcelona, 6-10 de juliol de 

2009.

Conferències invitades: Rosa Ca-

lafat, «El que els llibres de text diuen i no 

diuen sobre la diversitat lingüística I i II».

Assessorament i consultories

International Advisory Board, Center for 

Multiple Languages and Literacies, Uni-

versitat de Colúmbia, Nova York: Joan A. 

Argenter.

Acadèmia de Llengües Canaques, 

Nouméa: Joan A. Argenter.

Entrevistes amb Weniko Ihage, 

director de l’Acadèmia de Llengües Ca-

naques, i amb l’Excma. Sra. Déwé Epéri 

Gorode, vicepresidenta del Govern de 

Nova Caledònia.

informes i documentació

Informe resposta al Questionnaire concer-

ning lexicography of european lesser used 

languages, promogut per la Fryske Aca-

demie, Leeuwarden, Holanda (2009).

Informe al Ple de l’IEC sobre les 

activitats de la Càtedra UNESCO de Llen-

gües i Educació. Barcelona, 23 de febrer 

de 2009.

Publicacions

Argenter, Joan A. (2007-2008). «L’Any 

Internacional de les Llengües 2008: 

per la diversitat lingüística i el multi-

lingüisme». revista catalana de Pe-

dagogia, 6, p. 15-23.

Argenter, Joan A. (2008). «L’Alguer 

(Alghero), a Catalan linguistic encla-

ve in Sardinia». international Journal 

of the Sociology of Language, núm. 

193/194, p. 205-217.

Gómez Rendón, Jorge (ed.) (2008). Amb 

l’assessorament lingüístic de Wilson 

Poirama, Lina Quiroz, Belarmino 

Chiripua i Yolanda Capena. chonaa-

raweda Nepiripata P’edaa. Quito: 

Càtedra UNESCO de Llengües i Edu-

cació; Institut d’Estudis Catalans.

Mallart, Lluís (2008). el sistema mèdic 

d’una societat africana: els evuzok del 

camerun. Barcelona: Càtedra UNES-

CO de Llengües i Educació; Institut 

d’Estudis Catalans. 2 v. (Biblioteca 

Càtedra UNESCO) 
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Laboratori de Fonètica

Director: Daniel Recasens 

Col·laboració i finançament

Durant el curs 2008-2009, el Laboratori 

de Fonètica ha comptat amb la col-

laboració en les tasques de processament, 

anàlisi de dades i programació dels llicen-

ciats en estadística Aina Espinosa i en 

teoria del senyal Sergi Abadal. El progra-

ma del Laboratori ha obtingut finança-

ment del projecte de recerca del Ministeri 

d’Educació i Ciència «Factores articulato-

rios y perceptuales en los cambios fonéti-

cos y fonológicos» i del grup de recerca 

consolidat de la Generalitat de Catalunya 

Grup de Fonètica Experimental.

Publicacions

Les tasques de recerca portades a terme 

al Laboratori han generat articles especi-

alitzats de fonètica experimental que han 

estat publicats a les revistes de prestigi 

Speech communication (1), Journal of 

Phonetics (1) i Journal of the Acoustical 

Society of America (1), així com un capí-

tol de llibre, també publicat. 

Recasens, D. (2009). «Articulatory and 

acoustic factors involved in the voca-

lization of dark /l/ and /l/ elision in 

Romance». romanística sin comple-

jos (Homenaje a Carmen Pensado). 

Berna: Peter Lang, p. 455-482.

Recasens, D.; Espinosa, A. (2009) «An 

articulatory investigation of lingual 

coarticulatory resistance and aggres-

siveness for consonants and vowels in 

Catalan VCV sequences». Journal of 

the Acoustical Society of America, 

125, p. 2288-2298.

— (2009). «Acoustics and perception of 

velar softening for unaspirated stops». 

Journal of Phonetics, 37, p. 189-211. 

— «Dispersion and variability in Catalan 

vowel systems with five and six pe-

ripheral units». Speech communica-

tion, 51, p. 240-258.

Zygis, M.; Recasens, D.; Espinosa, A. 

(2008). «Articulatory characteristics 

of velar stops in German, Polish and 

Catalan». A: Sock, R.; Fuchs, S.; La-

prie, Y. (ed.). Proceedings of the 8th 

international Seminar on Speech 

Production 2008. Estrasburg, p. 97-

100.

Programació 

Sergi Abadal ha elaborat i millorat quatre 

programes de processament de dades 

articulatòries: IndexEPG, per al proces-

sament de valors obtinguts amb mètodes 

de reducció de dades de contacte linguo-

palatal; WinEPGtoCSL, que permet de 

transformar fitxers d’electropalatografia 

WinEPG en format CSL per a la visualit-

zació conjunta de dades de contacte lin-

guopalatal i acústiques; Peakdet2, per al 

processament de dades electroglotogràfi-

ques; Mview, per al processament de dades 

de moviment articulatori obtingudes amb 

l’articulògraf.
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congressos, simposis i workshops

Conjuntament amb Fernando Sánchez 

Miret (Universitat de Salamanca), s’ha 

organitzat la jornada de treball interna-

cional «Experimental phonetics and 

sound change» a la Universitat de Sala-

manca el mes de maig del 2009. S’han 

presentat les comunicacions següents a 

congressos, simposis i workshops de ca-

ràcter nacional i internacional.

— Recasens, D. «Métodos de normaliza-

ción y de representación de datos 

acústicos y articulatorios», Simposi del 

XXX aniversari del Laboratori de Fo-

nètica de la Universitat de Barcelona. 

Desembre de 2008.

— Zygis, M.; Recasens, D.; Espinosa, A. 

«Articulatory characteristics of velar 

stops in German, Polish and Catalan», 

international Seminar on Speech 

Production, Universitat d’Estrasburg. 

Desembre de 2008.

— Recasens, D. «Exploring the conditio-

ning contextual factors on segmental 

insertion and deletion in Romance», 

sessió «Insertions and deletions in 

speech», 31st Deutsche Gesellschaft 

für Sprachwissenschaft, Osnabrück 

(Alemanya). Març de 2009.

— Recasens, D. «Variació i canvi lin-

güístic en tarragoní en el s. xx», Jor-

nades de la Secció Filològica de l’IEC, 

Tarragona. Juny de 2009.

— Recasens, D. «The role of contextual 

coarticulation and production cons-

traints on segmental insertion and 

deletion», workshop coordinat per 

Brian Joseph «So just what is sound 

change anyway? Definitional, concep-

tual, and empirical issues in the study 

of change in sound», XiXth internati-

onal conference on Historical Lin-

guistics, Nimega (Holanda). Agost de 

2009.

treballs en premsa i en preparació 

S’ha presentat per a publicació l’article 

de D. Recasens, i A. Espinosa, «Lingual 

kinematics and coarticulation for alveo-

lopalatal and velar consonants in Cata-

lan», Journal of the Acoustical Society of 

America, on s’analitzen les característi-

ques de moviment lingual i coarticulatò-

ries de les consonants dorsals del català 

obtingudes amb el magnetòmetre del la-

boratori de fonètica de l’IEC. També es 

troba en premsa el capítol de D. Recasens 

«A study of place adaptation in heterosyl-

labic consonant clusters in three Catalan 

dialects in the light of the DAC model», 

que pertany al llibre editat per M. Em-

barki i Ch. Dodane, La coarticulation: 

indices, direction et représentation, París, 

L’Harmattan, on es presenten dades elec-

tropalatogràfiques relatives als mecanis-

mes d’assimilació, coarticulació i mescla 

de gestos durant la producció de grups de 

consonants heterosil·làbics del català. Les 

dades d’ambdós treballs s’adiuen amb el 

principi formulat pel model DAC («degree 

of articulatory constraint») que els pro-

cessos d’adaptació articulatòria entre 
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consonants en grups consonàntics i en- 

tre consonants i vocals en seqüències VCV 

o anàlogues estan fortament condicionats 

per diferències de grau de constrenyiment 

articulatori entre els segments fonètics en 

contacte. En la mateixa línia s’inscriu el 

capítol en premsa d’E. Farnetani i D. Re-

casens, «Coarticulation and connected 

speech processes», the Handbook of Pho-

netic Sciences.

Entre els treballs de canvi fonètic 

preparats al Laboratori, cal destacar al-

gunes contribucions de caràcter experi-

mental i d’altres de caràcter descriptiu. 

Pel que fa a les primeres, hi ha l’article de 

D. Recasens i A. Espinosa «The role of the 

steady-state period and the vowel transi-

tions in consonantal vocalization», que ha 

estat presentat per a publicació a la revis-

ta Phonetica, on s’investiga la rellevància 

perceptual dels indicis acústics en dos 

processos de canvi fonètic: la vocalització 

de /l/ fosca preconsonàntica i de /b/ ini-

cial de síl·laba en /w/ (auba a partir de 

alba en català dialectal, taula a partir  

de tabla tab(u)la), i la despalatalització 

i descomposició de / / preconsonàntica 

en /j /. També el manuscrit de M. Zygis,  

D. Recasens i A. Espinosa, «The role of 

position in testing the acoustic equiva - 

lence hypothesis of velar softening for aspi- 

rated stops», que es troba en premsa en 

un volum d’homenatge al doctor Pompi-

no-Marschall i explora els factors articu-

latoris i acústics que incideixen sobre el 

procés d’africació d’oclusives velars amb 

dades de l’alemany, polonès i català. Cal 

remarcar així mateix el treball en premsa 

de D. Recasens i A. Espinosa, «A percep-

tual analysis of the articulatory and 

acoustic factors triggering dark /l/ voca-

lization», que apareixerà en el llibre de D. 

Recasens, F. Sánchez Miret i J. Wireback 

(ed.), experimental Phonetics and Sound 

change, Munic, Lincom Europa, on s’in-

vestiga si la motivació del procés de vo-

calització de /l/ fosca en /w/ és articula-

tòria i rau en la pèrdua de contacte 

alveolar, o bé acústica i radica en l’equi-

valència entre els espectres greus dels dos 

sons. Pel que fa als treballs de caràcter 

descriptiu, cal indicar dues contribucions 

presentades per a publicació sobre el 

procés de palatalització i africació de 

velars (D. Recasens, «Velar softening and 

labial palatalization in Romance as arti-

culation based sound changes», diachro-

nica), i sobre l’epèntesi d’oclusiva en 

grups consonàntics (D. Recasens, «The 

role of contextual coarticulation and pro-

duction constraints on segmental inserti-

on and deletion», edició monogràfica de 

la revista Linguistics). Un tercer article 

apareixerà en un volum d’homenatge i 

s’ocupa dels factors articulatoris que han 

condicionat l’elisió de les vocals àtones 

posttòniques en proparoxítons llatins en 

les llengües romàniques (D. Recasens, 

«Encara sobre l’evolució en català de les 

vocals posttòniques dels proparoxítons 

llatins», Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat). També es troba en premsa 
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el capítol de D. Recasens, «Sobre la relle-

vància del detall articulatori i acústic en 

l’explicació del canvi fonètic», del llibre 

editat per J. Rafel Lingüística diacrònica, 

Girona, Documenta Universitària, on 

s’argumenta que l’origen del canvi fonètic 

pot ser articulatori o acústic segons el cas; 

així, mentre que els factors articulatoris 

permeten d’explicar millor el procés 

d’africació de velars, els factors acústics 

justifiquen de forma més convincent la 

confusió entre oclusives orals de diferent 

lloc d’articulació en posició final de síl-

laba.
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centres vinculats

Centre de Terminologia Catalana 

(TERMCAT)

Directora: Rosa Colomer i Artigas

L’Institut d’Estudis Catalans participa en 

el Centre de Terminologia Catalana 

(TERMCAT) amb la presència al Consell 

de Direcció i al Consell Supervisor.

consell de direcció

Vicepresident: President de l’IEC

Vocal:   Joan Martí i Castell

consell Supervisor

President:  Joan Veny i Clar

Vocals:    Carolina Santamaria  

i Jordà

   Jaume Vernet i Llobet

Creat el 1985 per l’Institut d’Estudis 

Catalans i el Departament de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya, el Centre  

de Terminologia Catalana (TERMCAT) 

és actualment un consorci entre aquestes 

dues entitats i el Consorci per a la Nor-

malització Lingüística, que actualment es 

regeix pel Decret 217/1997, de 30 de 

juliol.

El TERMCAT té per finalitat 

l’elaboració, la promoció i la difusió de 

recursos terminològics, la normalització 

dels neologismes catalans i la prestació de 

serveis d’assessorament per tal de facilitar 

l’ús de la llengua en els àmbits científics, 

tècnics i socioeconòmics. 

Per a informació detallada sobre 

l’activitat del TERMCAT, consulteu 

l’adreça www.termcat.cat.

Centre de Recerca Matemàtica 

(CRM)

Director: Joaquim Bruna i Floris

L’Institut d’Estudis Catalans participa en 

el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) 

amb la presència al Consell de Direcció.

consell de direcció

Vicepresident:  President de l’IEC

Vocals:    Salvador Alegret  

i Sanromà

   Joan Girbau i Badó

    Ricard Guerrero i 

Moreno

L’Institut d’Estudis Catalans creà l’any 

1984 el Centre de Recerca Matemàtica 

(CRM) amb l’objectiu principal de posar 

a la disposició dels matemàtics catalans un 

centre d’investigació que estimulés la mi-

llora de la recerca matemàtica a Catalunya, 

tant en l’aspecte qualitatiu com en el 

quantitatiu. El 2002 el CRM va esdevenir 

un consorci amb personalitat jurídica 

pròpia, integrat per l’Institut d’Estudis 

Catalans i la Generalitat de Catalunya, la 

qual hi participa per mitjà del Departa-

ment d’Innovació, Universitats i Empresa.
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 Per assolir aquest objeciu, el 

CRM convida destacats científics d’arreu 

a fer estades de recerca, facilita el contac-

te amb aquests i amb institucions cientí-

fiques als nostres joves investigadors, duu 

a terme programes de recerca, organitza 

congressos, seminaris i altres reunions 

científiques i difon els resultats de la re-

cerca.

 Per obtenir informació detallada 

sobre l’activitat del CRM, consulteu 

l’adreça www.crm.cat. 

Centre d’Estudis del Risc Tecnològic 

(CERTEC)

El Centre d’Estudis del Risc Tecnològic 

(CERTEC) és una organització que té per 

objectius la recerca i la formació en els 

diversos camps del risc tecnològic. Va ser 

creat l’any 1992 per la Universitat Poli-

tècnica de Catalunya i l’Institut d’Estudis 

Catalans. 

El CERTEC està format per una 

vintena de persones entre professors, in-

vestigadors i estudiants de postgrau. Es 

duen a terme programes de recerca rela-

tius als diferents aspectes del risc tecno-

lògic i de l’impacte ambiental: modelit- 

zació matemàtica d’accidents greus, in-

cendis, explosions, núvols tòxics, trans-

port de materials perillosos, impacte 

ambiental accidental, estudis d’acciden-

talitat a la indústria, etc. Alguns d’aquests 

programes es desenvolupen en el marc de 

la col·laboració internacional, d’altres per 

a l’Administració i d’altres per a empreses. 

El CERTEC investiga també accidents per 

a companyies d’assegurances, empreses o 

jutjats. El CERTEC duu a terme també 

una important tasca de formació, partici-

pant en l’organització de cursos, semina-

ris i jornades. Té també intenses relacions 

internacionals, materialitzades en projec-

tes de recerca conjunts i programes de 

bescanvi d’investigadors i d’estudiants. 

Centre de Recerca Ecològica  

i Aplicacions Forestals (CREAF)

L’Institut d’Estudis Catalans participa en 

el Centre de Recerca Ecològica i Aplica-

cions Forestals (CREAF) amb la presència 

al Consell de Direcció i al Patronat.

consell de direcció

Director: Javier Retana

Vocal:  Xavier Bellés i Ros

Patronat

President de l’IEC

Joandomènec Ros i Aragonès

El Centre de Recerca Ecològica i Aplica-

cions Forestals (CREAF) és un centre de 

recerca bàsica i aplicada en ecologia ter-

restre, especialment forestal.

La figura institucional del CREAF 

és la de consorci, creat pel Decret 

300/1987, de 4 d’agost, i és constituït per 
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la Generalitat de Catalunya, la Universi-

tat Autònoma de Barcelona, la Universitat 

de Barcelona i l’Institut d’Estudis Cata-

lans. 

Els seus objectius són:

— realitzar recerca bàsica i apli-

cada sobre els sistemes ecològics terrestres,

— desenvolupar eines conceptu-

als i metodològiques per a millorar la 

gestió del medi,

— difondre aquests coneixements 

mitjançant activitats de formació, asses-

sorament i difusió.

El Patronat és el màxim òrgan de 

govern del CREAF. Un Consell de Direc-

ció, nomenat pel Patronat, el regeix. El 

CREAF és un institut universitari adscrit 

a la Universitat Autònoma de Barcelona 

i centre associat a l’Institut de Recerca i 

Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Òrgans de govern:

— Patronat: format pel president 

(conseller de Medi Ambient), els vocals 

(rector de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, president de l’Institut d’Estu-

dis Catalans, representants del Departa-

ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 

de l’Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries, del Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques, del 

Departament d’Universitats, Recerca i 

Societat de la Informació, de la Universi-

tat Autònoma de Barcelona i de l’Institut 

d’Estudis Catalans) i els membres hono-

raris Jaume Terradas i Ferran Rodà i el 

secretari (director del CREAF).

— Consell de Direcció: format pel 

president (director del CREAF) i els vocals 

(Departament de Medi Ambient, Depar-

tament d’Innovació, Universitats i Em-

presa, Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries, Universitat Autònoma 

de Barcelona, Universitat de Barcelona i 

Institut d’Estudis Catalans).

 Per obtenir-ne informació detalla-

da, consulteu l’adreça www.creaf.uab.es.
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Oficina d’Assessorament Lingüístic 

(OAL)

Director: Isidor Marí i Mayans

L’Oficina d’Assessorament Lingüístic 

(OAL) s’ocupa d’atendre les consultes 

lingüístiques que s’adrecen a l’IEC, tenint 

en compte la normativa fixada per a la 

llengua catalana, i també s’ocupa d’estu-

diar les consultes no fixades des del punt 

de vista normatiu amb les altres ofici- 

nes de la Secció Filològica. 

D’altra banda, l’OAL també duu 

a terme estudis de qüestions lingüístiques 

per elaborar criteris, així com analitza 

dades lingüístiques per tal d’extreure’n 

resultats i possibles actuacions.

Projectes

Durant aquest curs l’Oficina ha prosseguit, 

juntament amb la Secretaria de Política 

Lingüística (SPL) de la Generalitat de 

Catalunya i el Centre de Terminologia 

TERMCAT, les tasques relatives al funci-

onament i a l’ampliació del servei unificat 

de consultes Optimot. Amb aquest motiu, 

s’han dut a terme vint-i-una reunions, en 

les quals s’han tractat aquestes tasques, 

que es concreten en els aspectes següents.

1. entorn informàtic

a) Plataforma

S’ha participat en l’actualització i millora 

de les diverses versions de la plataforma 

informàtica per mitjà de la qual s’estruc-

tura el servei unificat de consultes Opti-

mot. La coordinadora del nivell 1 de 

l’Optimot i l’OAL han treballat durant tot 

aquest curs en una proposta de subcate-

gorització de les categories més complexes 

en què es divideixen les consultes i les 

fitxes, com la sintaxi o l’ortografia. 

b) Cercador

A banda de seguir la programació que es 

va elaborar el curs passat per a actualitzar 

les obres que conté el cercador provinents 

de l’IEC (l’actualització de la segona 

edició del DIEC), també s’ha participat 

en l’estudi d’altres obres que han de for-

mar part, a final de l’any 2009, del corpus 

del cercador Optimot: el Nomenclàtor 

toponímic de la catalunya del Nord (do-

cument en PDF) i l’elaboració de fitxes a 

Oficines

Oficina d’Assessorament Lingüístic (OAL)

Oficina de Gramàtica (OG)

Oficina d’Onomàstica (OdO)

Oficines Lexicogràfiques (OL)
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partir de la morfologia verbal de la versió 

provisional de la gramàtica normativa que 

elabora l’Oficina de Gramàtica de la Sec-

ció Filològica. 

2. Servei d’atenció personalitzada

a) Formació de lingüistes de nivell 1 

S’han elaborat els materials necessaris per 

a dur a terme la formació dels lingüistes 

de nivell 1 que atenen les consultes adre-

çades a l’atenció personalitzada de l’Op-

timot. A banda de la formació lingüística, 

als tècnics de nivell 1 també se’ls propor-

ciona constantment el suport necessari per 

a resoldre qualsevol qüestió lingüística.

b) Selecció de les obres de consulta 

S’han estudiat noves obres de consulta 

que es consideren necessàries per a l’aten-

ció personalitzada de l’Optimot (en paper 

i en línia).

3. reunions de seguiment

a) Reunions del Comitè de Direcció de 

l’Optimot

Han prosseguit les reunions —habitual-

ment, d’una periodicitat mensual— del 

Comitè de Direcció de l’Optimot (del qual 

forma part el director de l’Oficina, Isidor 

Marí) en què es duu a terme el seguiment 

de l’evolució del servei.

b) Reunions de seguiment 

Periòdicament (en general, cada quinze 

dies) es duen a terme reunions entre els 

tècnics dels tres organismes que confor-

men el servei (SPL, TERMCAT i IEC) per 

a avaluar el funcionament del servei de 

consultes unificat i per a plantejar noves 

millores i necessitats del servei.

c) Reunions entre la SPL i l’IEC

S’han dut a terme reunions per a estudiar 

la prestació del servei de nivell 2, la difu-

sió de l’Optimot, el manteniment i l’actu-

alització de fonts, i la incorporació de 

noves fonts, com ara el Nomenclàtor to-

ponímic de la catalunya del Nord i la 

morfologia verbal procedent de l’esbor-

rany de la gramàtica normativa de l’IEC.

d) Reunions entre el nivell 1 de l’Optimot 

i l’IEC

S’han dut a terme reunions per a avaluar 

les tasques de creació de noves fitxes de 

l’Optimot i de revisió de fitxes existents, 

i per a unificar criteris a l’hora de respon-

dre a les consultes rebudes a l’atenció 

personalitzada. 

Tasques lingüístiques

L’activitat principal de l’OAL és l’atenció 

i la resposta a les consultes lingüístiques 

rebudes, especialment les que fan referèn-

cia a la normativa de la llengua catalana. 

Es poden classificar aquestes consultes 

segons la seva procedència.

a) consultes externes a l’iec

Durant aquest curs, s’han rebut al voltant 

de tres-centes cinquanta consultes, que 

provenen de centres públics (departa-
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ments de la Generalitat de Catalunya, 

serveis de català dels ajuntaments i uni-

versitats), de diverses entitats públiques 

i privades (associacions, editorials i tam-

bé sovint mitjans de comunicació) i de 

particulars. La col·laboradora externa de 

l’Oficina, Roser Vernet, s’ha encarregat 

de l’estudi d’una part d’aquestes consul-

tes.

L’OAL també ha atès consultes 

que s’han rebut a la bústia de l’aplicació 

informàtica del diccionari de la llengua 

catalana de l’IEC, relacionades general-

ment amb qüestions de normativa lin- 

güística.

b) tasques relacionades amb l’Optimot

A banda de l’atenció de consultes dels 

lingüistes del nivell 1 sobre qüestions no 

pròpiament derivades de les consultes 

rebudes, sinó dels processos de recerca i 

estudi, l’OAL ha revisat i validat fitxes  

de l’Optimot i s’ha ocupat especialment de 

l’anàlisi de les constel·lacions (és a dir,  

de les relacions internes) en què estan 

estructurades gran part d’aquestes fitxes.

Pel que fa a les consultes provi-

nents de l’atenció personalitzada, durant 

aquest curs acadèmic s’han atès cent se-

tanta-vuit consultes provinents del nivell 

1 del servei Optimot.

c) consultes internes de l’iec

Finalment, l’OAL també ha donat respos-

ta a diverses consultes procedents d’altres 

serveis de l’IEC.

Activitats

Presentació de les tasques de projecte 

l’Oficina d’Assessorament Lingüístic 

«Activitats i perspectives per al desenvo-

lupament de la llengua» al Ple de la 

Secció Filològica, a càrrec d’Isidor Marí i 

Laia Castanyer, el dia 13 de febrer de 

2009.

Assistència a cursos i col·loquis

Presentació de l’obra titulada L’ordenació 

de termes, a càrrec del Centre de Termi-

nologia TERMCAT, el dia 24 d’octubre de 

2008. 

Jornada «L’assessorament lin-

güístic: funcions i criteris», a càrrec de la 

Universitat de Barcelona, el dia 17 de 

novembre de 2008.

III Col·loqui Internacional «La 

lingüística de Pompeu Fabra», a càrrec 

de la Universitat Rovira i Virgili de Tar-

ragona, els dies 17, 18 i 19 de desembre 

de 2008.

Jornada sobre Experiències en 

Assessorament Lingüístic, a càrrec del 

Departament de Filologia Catalana de la 

Universitat de Barcelona, el dia 26 de 

maig de 2009.

II Seminari «El programa Termi-

nus, una eina de gestió terminològica 

integral», a càrrec de la SCATERM, el dia 

19 de febrer de 2009.

I Congrés de Serveis Lingüístics 

de Territoris de Parla Catalana, que or-

ganitza la Universitat de Girona, els dies 

16 i 17 de juliol de 2009.
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Oficina de Gramàtica (OG)

Director: Manuel Pérez Saldanya

Organització

En aquest curs l’Oficina de Gramàtica 

(OG) ha treballat en els aspectes de ca-

ràcter organitzatiu següents:

1. S’ha continuat ampliant el fons 

documental digital que integra el Corpus 

Informatitzat d’Obres Gramaticals 

(CIOG), que amb data 31 d’agost té 4.326 

documents.

2. S’ha enllestit, amb la col-

laboració de Judit Ballana, la catalogació 

per matèries del fons documental del 

CIOG, segons la «Llista d’encapçalaments 

de matèries en català» establerta pel Ser-

vei de Normalització Bibliogràfica de la 

Biblioteca de Catalunya.

3. S’han iniciat les tasques per a 

fixar les bases per a la confecció d’un 

tesaurus de mots clau d’aplicació a les 

fitxes de metadades del CIOG, que ha de 

servir com a complement de la classifica-

ció per matèries esmentada.

4. S’ha constituït un banc de 

dades per registrar, sistematitzar i fer el 

seguiment de cadascuna de les esmenes 

presentades pels membres de la Secció 

Filològica als esborranys de la part de 

sintaxi de la Gramàtica. Aquest banc  

de dades s’ha de completar progressiva-

ment amb la incorporació de les esmenes 

presentades pels membres de la Comissió 

de Gramàtica.

Projectes

Al llarg d’aquest període l’OG ha prosse-

guit, juntament amb la Comissió de 

Gramàtica, les tasques relatives a l’elabo-

ració de la Gramàtica de la llengua cata-

lana. Aquestes tasques es concreten en els 

aspectes següents:

1. L’elaboració de la part de sin-

taxi. L’OG ha assistit els redactors, Ma-

nuel Pérez Saldanya i Gemma Rigau, 

preparant material per a l’elaboració de 

diversos capítols de sintaxi. La comesa  

de l’Oficina ha consistit bàsicament en les 

tasques següents:

a) La gestió de la documentació 

que ha generat la discussió d’esmenes 

presentades per la Comissió de Gramà-

tica i la Secció Filològica als diversos 

esborranys de la part de sintaxi de la 

Gramàtica que s’hi han sotmès (2. El 

nom i el sintagma nominal; 3 L’adjectiu 

i el sintagma adjectival; 4. Els determi-

nants; 5. Els quantificadors nominals; 

14. Les oracions subordinades relatives; 

21. La modalitat oracional, III. Oracions 

interrogatives, exclamatives i interjecci-

ons).

b) L’adaptació de la numeració i 

les remissions internes dels esborranys 

existents a la nova versió de l’índex del 

capítol de sintaxi, que redistribueix els 

temes sense modificar el pla de l’obra 

previst i que fou aprovada per la Comissió 

de Gramàtica el 16 de gener de 2009 i 

ratificada per la Secció Filològica el 13 de 

febrer de 2009.

06 Memoria 2008-2009 (213-310).indd   292 10/03/16   11:28



A
c

t
iv

it
A

t
 d

e
 r

e
c

e
r

c
A

293

c) L’elaboració de recerques i es-

tudis sobre els aspectes següents: i) sobre 

la grafia sisplau (16 d’octubre de 2008); 

ii) la flexió del quantitatiu bastant (25 de 

març de 2009); iii) algunes qüestions 

sobre la modificació de la llista de verbs 

present a la Gramàtica (2 d’abril de 

2009); iv) l’elisió del complement directe 

en alguns verbs transitius (18 de maig de 

2009); v) les formes del plural dels noms 

puig, raig i test (‘prova’) (29 de maig de 

2009); vi) la segona persona de l’impera-

tiu de tenir i dels seus derivats (2 de juny 

de 2009); vii) el règim del verb succeir (8 

de juny de 2009); viii) la flexió dels verbs 

malveure i malvoler (10 de juny de 2009).

d) La gestió i l’arxivament dels 

esborranys elaborats pel ponent i els re-

dactors juntament amb les observacions 

dels membres de la Comissió de Gramà-

tica i de la Secció Filològica a aquests 

esborranys, corresponents als temes de 

sintaxi suara esmentats (veg. § 1a).

2. El plantejament, la definició i 

el desenvolupament, per encàrrec de la 

Comissió de Gramàtica i amb el con- 

curs del Servei d’Informàtica i la respon-

sable del web de l’Institut, d’un sistema 

per permetre als membres de la Secció 

Filològica consultar per mitjà de l’extranet 

de l’Institut els esborranys de la part de 

sintaxi ja esmenats per la Secció.

3. El seguiment de les parts de la 

Gramàtica que són de consulta general al 

web de l’Institut. Concretament l’agost de 

l’any 2009 l’OG va completar la introduc-

ció de modificacions a la versió corregida 

de l’any 2008 d’aquests materials, espe-

cialment a la llista de verbs que acompa-

nya els models de conjugació, que ha estat 

adaptada als canvis introduïts en la sego-

na edició del diccionari de la llengua 

catalana (DIEC) de l’any 2007 respecte 

de la primera edició, de l’any 1995. La 

nova versió incorpora, a més, la indicació 

«Esborrany provisional» al peu de totes 

les pàgines que són accessibles mitjançant 

el web de l’Institut.

A més, l’Oficina de Gramàtica 

també s’ha ocupat en algunes ocasions 

d’atendre consultes gramaticals proce-

dents de l’Oficina d’Assessorament Lin-

güístic, del TERMCAT i de particulars, en 

aquest darrer cas relatives a aspectes dels 

esborranys de les parts de la Gramàtica 

consultables al web de l’Institut. Entre 

totes les consultes plantejades destaca 

l’adreçada pel TERMCAT sobre la codi-

ficació d’accions en interfícies digitals, 

que va donar lloc a l’informe de l’Oficina 

de Gramàtica «L’ús de l’infinitiu en les 

interfícies digitals» (28 de maig de 2009) 

a partir de les recomanacions de la Co-

missió de Gramàtica.

Activitats

— «La gramàtica de l’Institut d’Estudis 

Catalans: una presentació dels treballs en 

curs», conferència inaugural dels cursos 

de postgrau de Correcció i qualitat lin-

güística (9a edició) i d’Assessorament 

lin güístic en els mitjans audiovisuals (4a 
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edició), i del màster de Correcció i asses-

sorament lingüístic (3a edició), impartits 

per la Universitat Autònoma de Barcelo-

na, a càrrec de Manuel Pérez Saldanya. 

Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 14 

d’octubre de 2008.

Oficina d’Onomàstica (OdO)

Director: Josep Moran i Ocerinjauregui

Atenció de consultes

L’activitat principal de l’Oficina d’Ono-

màstica (OdO) des del moment de la seva 

creació ha estat l’atenció i la resposta a 

les consultes onomàstiques, tant de topo-

nímia com d’antroponímia, adreçades a 

l’Institut d’Estudis Catalans. Durant 

aquest curs, s’han rebut al voltant de 

tres-centes setanta consultes (que van des 

d’un nom propi concret a llistes de dese-

nes de noms propis), que provenen dels 

centres de normalització lingüística del 

Consorci per a la Normalització Lingüís-

tica, de diversos departaments de la  

Generalitat de Catalunya (Política Te-

rritorial i Obres Públiques, Justícia,  

Medi Ambient, Cultura, Governació, 

etc.), dels serveis de llengua catalana  

dels ajuntaments i universitats (com  

la de les Illes Balears i la de València),  

de diverses entitats públiques i pri- 

vades (com associacions, editorials i 

també molt sovint dels mitjans de co-

municació —premsa i ràdio—) i de 

particulars. 

Normalització de l’antroponímia 

catalana

L’expedició de certificats —i, en uns casos 

específics, de notes informatives— per a 

la normalització de la forma escrita dels 

noms i, sobretot, dels cognoms catalans, 

que es va incrementar a partir de la pro-

mulgació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, 

de política lingüística —concretament de 

l’article 19 «L’antroponímia», del capítol 

ii L’onomàstica— i del Decret 208/1998, 

de 30 de juliol —en el qual es regula el 

procés de correcció lingüística dels noms 

i cognoms—, ha esdevingut una tasca 

central de l’OdO a partir de la promulga-

ció del Decret 138/2007, de 26 de juny, 

de modificació del Decret 208/1998, ja 

que a partir del dia 27 de juny de 2007 

tots els certificats han de ser expedits per 

l’Institut d’Estudis Catalans, mentre que 

fins aquell moment era una feina compar-

tida amb la Secretaria General de Política 

Lingüística de la Generalitat de Catalu-

nya. Aquest decret ha comportat que 

durant aquest curs s’hagi continuat rea-

litzant un nombre molt important de 

certificats (717) i notes informatives (72). 

Tota la informació sobre certificats i notes 

informatives es troba sistematitzada i ac-

tualitzada en la base de dades de l’OdO 

sobre regularització de noms i cognoms.

Comissió de Toponímia de Catalunya

a) Ampliació del Nomenclàtor oficial de 

toponímia major de Catalunya

Al llarg d’aquest curs s’han revisat les 
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proves de la publicació de la segona edició 

del Nomenclàtor oficial de toponímia 

major de catalunya, que suposa una 

ampliació de 15.000 topònims respecte 

de la primera edició, de manera que l’obra 

que apareixerà durant l’hivern de 2009 

inclourà pràcticament la totalitat de la 

toponímia del Principat en l’escala 

1:50.000, que abraça uns 54.000 topò-

nims. També durant aquest curs s’han 

hagut de resoldre els nombrosos dubtes 

que han anat apareixent durant el procés 

de publicació del Nomenclàtor oficial, en 

què la tasca realitzada municipalment i 

comarcalment (arran de la qual des de 

l’OdO es van proposar gairebé 3.200 es-

menes i 730 addicions) s’ha hagut de 

contrastar amb la informació dels muni-

cipis i de les comarques veïnes en el cas 

dels topònims compartits.

Durant aquest curs s’ha portat a 

terme l’enregistrament de la pronúncia del 

nom dels municipis i dels nuclis de població 

—al voltant de 4.400 topònims—, que s’ha 

realitzat comarcalment i en què en força 

casos ha intervingut més d’una persona. 

Així, la versió informatitzada del Nomen-

clàtor oficial complementarà la transcripció 

fonètica que contindrà l’edició en paper, i 

ha de permetre disposar d’una eina molt 

completa d’acord amb les directrius de les 

Nacions Unides sobre toponímia. L’enre-

gistrament ha implicat una tasca descen-

tralitzada per mitjà de trenta-vuit reunions 

arreu del Principat, fonamentalment als 

centres comarcals o locals del Consorci per 

a la Normalització Lingüística: Balaguer 

(6.11.2008), Banyoles (30.10.2008), Berga 

(30.10.2008), la Bisbal d’Empordà 

(21.10.2008), les Borges Blanques 

(6.11.2008), Cervera (27.11.2008 i 

19.03.2009), Granollers (29.10.2008), Igua- 

lada (5.11.2008), Lleida (6.11.2008), 

Manlleu (1.10.2008), Manresa (9.10.2008), 

Mataró (22.10.2008), Mollerussa 

(6.11.2008), Montcada (3.12.2008), Móra 

d’Ebre (23.10.2008), Olot (30.10.2008), 

el Pont de Suert (16.10.2008), Porrera 

(27.10.2008), Puigcerdà (4.12.2008), 

Reus (20.11.2008), Ripoll (1.10.2008 i 

10.02.2009), Sabadell (1.12.2008), Santa 

Coloma de Farners (21.10.2008), la Seu 

d ’ U rg e l l  ( 4 . 1 2 . 2 0 0 8 ) ,  S o l s o n a 

(27.11.2008), Sort (16.10.2008), Tarra-

gona (20.11.2008), Tàrrega (27.11.2008 

i 19.03.2009), Terrassa (15.10.2008), 

Tortosa (23.10.2008), Tremp (16.10.2008), 

el  Vendrel l  (14.11.2008),  Viel la 

(16.02.2009) i Vilanova i la Geltrú 

(24.10.2008 i 31.03.2009).

Aquesta edició canvia el format de 

la primera edició i, en lloc d’un únic vo-

lum, consta de tres volums —en què 

guanya protagonisme la toponímia, que 

també s’inclou al peu de cada mapa mu-

nicipal, i en què la presentació cartogrà-

fica també resulta més gran i més clara— 

amb la finalitat de facilitar-ne la consulta.

b) exposició «Mots amb arrels»

Durant aquest curs ha continuat la itine-

rància de l’exposició «Mots amb arrels» 

06 Memoria 2008-2009 (213-310).indd   295 10/03/16   11:28



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

08
-2

00
9

296

—que és una exposició de caràcter divul-

gatiu sobre la riquesa de la toponímia a 

Catalunya que es va inaugurar el febrer 

de 2005 a Barcelona—; en aquest cas, el 

dia 4 de novembre de 2008 Joan Anton 

Rabella va inaugurar aquesta exposició a 

la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró 

amb la conferència «La toponímia, un 

patrimoni valuós».

Organització del Col·loqui 

Internacional d’Onomàstica d’ICOS  

a Barcelona l’any 2011

Amb la finalitat de donar a conèixer 

internacionalment l’onomàstica catala-

na i les tasques de la Comissió de Topo-

nímia de Catalunya, des de la Comissió, 

conjuntament amb la Universitat de 

Barcelona, es va endegar la candidatura 

de Barcelona com a seu del XXIV Col-

loqui Internacional de Ciències Onomàs-

tiques, en el marc dels col·loquis de The 

International Council of Onomastic 

Sciences (ICOS), que es realitzen cada 

tres anys. 

Durant l’estiu de 2008 es van 

portar a terme les tasques de planificació 

de la candidatura de Barcelona, que es va 

presentar al col·loqui d’ICOS realitzat a 

Toronto del 17 al 22 d’agost de 2008, i 

en què s’havia d’elegir la seu del següent 

col·loqui, i on finalment la candidatura de 

Barcelona va guanyar la votació per ser 

la seu de l’any 2011. A partir d’aquell 

moment es van intensificar les tasques 

d’organització del col·loqui que es rea-

litzaria entre el 4 i el 10 de setembre  

de 2009.

Assessorament, publicació de reculls 

d’onomàstica i ajuts a la recerca

Des de l’OdO s’ha continuat portant a 

terme la tasca de promoció i assessora-

ment per a la realització de reculls d’ono-

màstica; durant aquest curs, concreta-

ment s’han fet reunions en relació amb les 

monografies dels municipis de Badalona, 

de Canet de Mar, de Cava i de Sant  

Boi de Llobregat, a més de realitzar ges-

tions perquè l’Ajuntament de Porrera 

col·laborés activament per poder portar a 

terme el treball de camp del recull ono-

màstic d’aquell municipi que realitza 

Ramon Amigó. 

La voluntat de facilitar la publi-

cació d’aquest tipus de reculls es concreta 

principalment en les obres que van apa-

reixent a la col·lecció «Treballs de l’Ofici-

na d’Onomàstica», encara que des de 

l’OdO s’assessora igualment els treballs 

que es publiquen fora de l’Institut. Durant 

el curs 2008-2009 en aquesta col·lecció 

s’ha publicat el llibre característiques del 

nom propi. estudi d’interpretació lin- 

güística, de Josep Moran (maig de 2009; 

número xvi de la col·lecció), i s’ha conti-

nuat treballant en la publicació dels re-

culls d’Osor, de Pratdip, de la Bisbal 

d’Empordà, de la Pobla de Cérvoles, de 

la Mussara, de Vandellòs i l’Hospitalet  

de l’Infant i de Cabra del Camp.
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Col·loquis, cursos i conferències 

El 7 d’octubre de 2008 Joan Anton Rabe-

lla va participar a l’Euskaltzaindiaren 

Nazioarteko XVI / XVI Congreso Interna-

cional de Euskaltzaindia, que se celebrà a 

Pamplona amb motiu del 90è aniversari 

d’Euskaltzaindia amb la conferència el 

nacimiento del catalán escrito en el Pirineo.

El 13 de novembre de 2008 Joan 

Anton Rabella va participar en el IV Se-

minari de Metodologia en Neotoponímia 

i Normalització Lingüística organitzat pel 

Gabinet d’Onomàstica de la Universitat 

de les Illes Balears a Palma amb la con-

ferència «La nova toponímia: urbanisme 

i toponímia. Normativa, pràctica i límits» 

(publicat a iv Seminari de Metodologia 

en Neotoponímia i Normalització Lin-    

güística (2008), Palma, UIB, 2009).

El 18 de novembre de 2008 Joan 

Anton Rabella va pronunciar la conferèn-

cia «La toponímia, un patrimoni valuós» 

a la seu del Museu Municipal de Grano-

llers.

El 13 de desembre de 2008 Josep 

Moran va realitzar la conferència «L’eti-

mologia en la toponímia» en la III Jorna-

da d’Onomàstica. Toponímia i antroponí-

mia de la Governació de Xàtiva a la Casa 

de la Cultura de Xàtiva.

El dia 13 de febrer de 2009 Joan 

Anton Rabella va pronunciar la conferèn-

cia «El Capbreu de Castellbisbal i els 

primers textos de la llengua catalana» a 

la Biblioteca Jacint Verdaguer de Castell-

bisbal.

El dia 16 d’abril de 2009 Joan 

Anton Rabella va realitzar la conferència 

«La toponímia, un patrimoni valuós» al 

Saló de Plens de l’Ajuntament de Sant 

Pere de Ribes.

El dia 26 de maig de 2009 Joan 

Anton Rabella va participar en la Jornada 

sobre Experiències Sectorials en Assesso-

rament Lingüístic organitzada pel Depar-

tament de Filologia Catalana de la Uni-

versitat de Barcelona amb la conferència 

«L’Oficina d’Onomàstica de l’Institut 

d’Estudis Catalans: l’assessorament lin-

güístic i els noms propis».

Relacions institucionals

Parc del Garraf i Parc d’Olèrdola

El 14 de juliol Josep Moran i Joan Anton 

Rabella van participar en la reunió cons-

titutiva de la Comissió de Toponímia del 

Parc del Garraf i del Parc d’Olèrdola. En 

aquesta reunió es van establir les prioritats 

de treball de la Comissió, la metodologia 

i la periodicitat de reunió d’aquesta Co-

missió, a més de nomenar-ne els membres 

constituents.

Institut d’Estadística de Catalunya 

(Idescat)

El 25 de juny de 2009 Josep Moran i Joan 

Anton Rabella es van reunir a la seu de 

l’Institut d’Estadística de Catalunya a 

Barcelona amb els representants de l’Ins-

titut per establir els mecanismes de col-

laboració que permetin que l’IEC, per 

mitjà de l’OdO, revisi el corpus dels 1.500 
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topònims i termes que formen part de la 

Nomenclatura d’Unitats Territorials Esta-

dístiques europea (NUTS), una llista que 

aplega les regions europees jerarquitzada 

a diferents nivells.

Comisión Especializada de Nombres 

Geográficos (Ministeri de Foment)

A partir de la relació establerta durant el 

curs anterior amb l’Institut Geogràfic 

Nacional (IGN) del Ministeri de Foment 

per mitjà del director de la delegació a 

Catalunya de l’IGN, Joan Capdevila Subi-

rana, el 24 de març Joan Anton Rabella 

va assistir a la II Jornada de la Comisión 

Especializada de Nombres Geográficos 

«La importancia del uso normalizado de 

la toponimia», que es va celebrar a la 

Universitat Complutense de Madrid.

Oficines Lexicogràfiques (OL)

Director: Joaquim Rafel i Fontanals

Les tasques que duen a terme les Oficines 

Lexicogràfiques (OL) tenen com a objec-

tiu principal desenvolupar els projectes 

lexicogràfics aprovats per la Secció Filo-

lògica. Per això, l’activitat de les OL 

s’estructura, generalment, a l’entorn de 

tres eixos: en primer lloc, hi ha la recolli-

da de materials relacionats amb el lèxic; 

en segon lloc, l’elaboració d’estudis i in-

formes sobre els materials aplegats i 

l’adequació i regularització lexicogràfica 

d’aquests materials. A partir d’aquests 

estudis i informes, la Comissió de Lexico-

grafia (CL), a les reunions de la qual 

assisteix un membre de les OL, i la Secció 

Filològica (SF) prenen acords sobre el 

lèxic normatiu. Aquests acords s’apliquen 

després en el diccionari normatiu. Final-

ment, les OL també atenen consultes sobre 

normativa lèxica del català i forneixen de 

materials lexicogràfics les institucions que 

en sol·liciten.

Durant el curs 2008-2009, les 

tasques més importants dutes a terme per 

les OL han estat: 

— La publicació de la primera 

edició en rústica del diccionari de la 

llengua catalana (DIEC2).

— L’actualització del DIEC2 a 

Internet.

— La publicació de l’obra que 

conté la relació de les novetats que incor-

pora el DIEC2 respecte de la primera 

edició d’aquesta obra (DIEC1) pel que fa 

a la nomenclatura. 

— La recollida i l’anàlisi de pro-

postes de millora del DIEC2 amb vista a 

una propera impressió de l’obra.

— El disseny de la base de dades 

de la segona edició del diccionari manu-

al de l’iec (DM2), l’elaboració dels crite-

ris de redacció d’aquesta obra i l’inici de 

la redacció dels articles.

A més, les OL han dut a terme 

altres tasques relacionades amb projectes 

d’institucions externes; algunes d’aquestes 

tasques són col·laboracions puntuals i 

d’altres tenen un caràcter sistemàtic.
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La segona edició del DIEC2

a) Primera edició en rústica

En primer lloc, les OL han enllestit la 

recollida i la classificació de les propostes 

d’esmena per al diccionari. Quan ha cal-

gut (per la dificultat o la transcendència 

d’alguns casos), s’han preparat informes 

que han estat tramesos a la Comissió de 

Lexicografia. Tot seguit, han estat selec-

cionades les esmenes que eren susceptibles 

de ser incorporades en l’edició en rústica 

del DIEC2. Les OL els han donat el trac-

tament lexicogràfic adequat i les han 

lliurat a Enciclopèdia Catalana, editorial 

encarregada de la impressió de l’obra, 

perquè les introduïssin en el text. Les 

modificacions incorporades en la primera 

edició en rústica del DIEC2 són majorità-

riament de caràcter tipogràfic i afecten 

cent set articles del diccionari.

En segon lloc, les OL han fet el se- 

guiment del procés de publicació d’aques-

ta primera edició en rústica. Aquest  

seguiment ha implicat la verificació de 

l’aplicació de les esmenes per part de 

l’editorial i la revisió de les galerades 

trameses per Enciclopèdia Catalana a les 

OL. Finalment, les OL han elaborat un 

informe que recull totes les esmenes in-

troduïdes en aquesta edició del dicciona-

ri i han col·laborat amb el Servei de Co-

municació de l’IEC i amb Enciclopèdia 

Catalana per a la promoció de l’obra.

b) recollida, classificació i anàlisi de 

propostes d’esmena

Un cop enllestida la primera edició en 

rústica del DIEC2, s’ha obert una nova 

fase de recollida i anàlisi de propostes 

d’esmena amb vista a una altra impressió 

de l’obra. Així, les OL han elaborat per a 

la Comissió de Lexicografia quaranta-sis 

informes que analitzen detalladament 

algunes de les propostes recollides. Per a 

l’elaboració d’algun d’aquests informes 

ha calgut demanar assessorament a espe-

cialistes que van col·laborar en el DIEC2. 

c) el diec2, a internet

Les Oficines s’han encarregat de la intro-

ducció en la versió en línia del DIEC2 de 

les esmenes aprovades per a la primera 

edició en rústica i també d’aquelles que 

només són pertinents en la versió per 

Internet.

Així mateix, i per tal que els usu-

aris del DIEC tinguin la relació exhausti-

va de les esmenes introduïdes en la sego-

na impressió del diccionari (novembre 

2007) i en l’edició en rústica (març 2009), 

les OL han elaborat les llistes correspo-

nents i les han penjat a la pàgina web que 

dóna accés a la consulta del DIEC2.

Des del setembre de 2008 fins a 

l’agost de 2009, el DIEC2 a Internet ha 

rebut un total de 12.813.096 consultes. 

Els mesos amb més quantitat de consultes 

han estat novembre de 2008 i gener, març 

i maig d’enguany. Concretament, el nom-

bre més alt correspon al mes de març de 

2009, amb 1.364.879 consultes.
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d) Publicació de les llistes amb les nove-

tats del diccionari

Després de tota la tasca de preparació 

duta a terme per les OL durant el curs 

2007-2008, l’octubre de 2008 aparegué 

publicat, dins la col·lecció «Biblioteca 

Filològica» de l’Institut d’Estudis Cata-

lans, el llibre Novetats del diccionari 

(‘diccionari de la llengua catalana’, se-

gona edició). Les OL van col·laborar amb 

el Servei de Comunicació en la promoció 

d’aquest llibre i van redactar un informe 

en què s’explica detalladament el contin-

gut de l’obra. Finalment, les OL també 

han dut a terme les accions necessàries 

perquè aquesta obra sigui consultable des 

del web de l’Institut. 

Base de dades lexicogràfiques 

El manteniment, l’actualització i la millo-

ra de la base de dades de les Oficines 

Lexicogràfiques (BDOL) és una de les 

tasques que es duen a terme regularment 

a les OL en col·laboració amb el Servei 

d’Informàtica de l’IEC. Atès que la BDOL 

és una eina fonamental per als treballs 

lexicogràfics que es desenvolupen a les 

Oficines, el manteniment de la base és una 

tasca prioritària. Durant el curs 2008-

2009 les OL han introduït a la BDOL les 

esmenes que s’han introduït en la prime-

ra edició en rústica del DIEC2. 

Altres projectes lexicogràfics

a) Segona edició del Diccionari manual 

de l’iec (dM2)

Durant el curs 2008-2009 les OL han 

prioritzat tres línies de treball dins 

d’aquest projecte: l’elaboració de les ins-

truccions per a la redacció del diccionari, 

el disseny de l’aplicació informàtica  

necessària per al desenvolupament  

del projecte i la redacció dels articles del 

diccionari. A continuació s’exposen les 

tasques que s’han dut a terme dins de 

cadascuna d’aquestes línies.

Les instruccions per a la redacció 

Al llarg d’aquest curs, el manual de cri-

teris que les OL van començar a redactar 

el curs anterior s’ha transformat en un 

recull d’instruccions clares i precises que 

han d’ajudar els redactors del diccionari 

en la tasca de redacció dels articles. El 

darrer capítol d’aquest nou text quedà 

enllestit a finals del mes de juliol de 2009. 

L’aplicació informàtica

Durant el curs 2008-2009 l’aplicació 

informàtica que ha de permetre el desen-

volupament del projecte ha quedat gaire-

bé enllestida gràcies a la col·laboració 

entre les OL, el Servei d’Informàtica de 

l’IEC i TecnicSoft (empresa externa en-

carregada d’implementar l’aplicació in-

formàtica del DM2). 

Fruit d’aquesta col·laboració, 

s’han dut a terme les tasques següents: 

— Implementació de l’entorn de 

redacció. Després de la fase de proves, 

l’aplicació informàtica ha quedat a punt 

per a la introducció de dades.
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— Càrrega a la nova aplicació de 

les entrades de la segona edició del DIEC.

— Càrrega a la nova aplicació 

dels articles de la primera edició del dic-

cionari manual de l’Institut. Aquesta 

càrrega ha demanat una tasca minuciosa 

de comprovació del resultat obtingut. Un 

cop validat, aquest resultat ha esdevingut 

l’eina de consulta del DM1, la base de 

dades del qual va quedar inoperativa fa 

temps. 

— Disseny i implementació d’un 

entorn de consultes que inclou una inter-

fície d’interrogació i un sistema per a 

l’obtenció d’informes. Aquesta aplicació 

no està acabada el 31 d’agost de 2009, 

però és previst que quedi enllestida a final 

de novembre d’enguany.

redacció dels articles del diccionari

Entre el 27 d’octubre i l’1 de desembre de 

2008 es van incorporar a l’equip del DM2 

tres tècnics lingüístics encarregats de la 

redacció dels articles del nou diccionari 

manual, que s’inicià el gener d’enguany. 

Els primers mesos dedicats a aquesta 

tasca de redacció han servit, a més, per a 

dur a terme la validació dels criteris apro-

vats i fer-hi els reajustaments que s’han 

considerat necessaris. 

b) Nou diccionari normatiu

Durant el curs 2008-2009 les OL han 

elaborat un informe sobre l’estat d’aquest 

projecte i han fornit la Secció Filològica 

dels materials que ha necessitat per al 

desenvolupament del debat intern sobre 

el model de llengua del futur diccionari. 

Altres activitats

a) consultes lèxiques o lexicogràfiques

Les OL col·laboren habitualment en la 

resolució de problemes relacionats amb el 

lèxic i la lexicografia plantejats tant pels 

diversos serveis, oficines i projectes de 

l’Institut com per institucions foranes i 

per particulars.

Durant el curs 2008-2009 les OL 

han donat resposta a trenta consultes 

procedents de l’Oficina d’Assessorament 

Lingüístic de la Secció Filològica, de 

l’Oficina d’Onomàstica i de l’Oficina  

de Gramàtica de l’IEC, del Servei de 

Correcció Lingüística de l’IEC, del 

TERMCAT, d’Enciclopèdia Catalana,  

del Servei de Llengua de la Universitat de 

Barcelona i del Servei de Llengua  

de l’Ajuntament d’Esplugues.

També s’ha donat resposta a cent 

trenta-dues consultes rebudes a la bústia 

de les Oficines Lexicogràfiques. 

b) Sol·licituds de materials

Arran de les sol·licituds fetes per part de 

diversos membres de la Secció Filològica, 

les OL han elaborat informes sobre deter-

minats aspectes del DIEC: 

— la definició del mot matrimoni 

i mots relacionats,

— criteris emprats per a l’aplica-

ció en el diccionari de la marca de varia-

ció cronològica obs. (‘obsolet’),
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— criteris adoptats per a la su-

pressió d’articles,

— llista de dialectalismes del 

rossellonès proposats per al DIEC1,

— raons per a la no inclusió en el 

DIEC2 del terme governança,

— proposta de reestructuració 

dels articles mitjà -ana (adj.), mitjà (m.) 

i mitjana (f.) del DIEC2,

— la selecció de la nomenclatura, 

tant d’especialitat com de lèxic comú, per 

a la segona edició del DIEC (amb motiu 

de la visita d’una delegació de l’Euskalt-

zaindia a la Secció Filològica).

També hi ha hagut sol·licituds de 

fora de la Secció Filològica:

— El mes de desembre de 2008 

es va lliurar a la Direcció General de 

Política Lingüística del Govern Balear les 

llistes dels dialectalismes inclosos en el 

DIEC1 i en el DIEC2. 

— El gener de 2009 es va lliurar 

a la Secretaria de Política Lingüística de 

la Generalitat de Catalunya la nova versió 

del DIEC2 per a la consulta del dicciona-

ri a través de l’Optimot.

— El febrer de 2009 es va lliurar 

als organitzadors de l’exposició «Maria 

Àngels Anglada 1930/1999. Vida i obra» 

els materials lèxics preparats per l’escrip-

tora en ocasió de la primera edició del 

DIEC.

— Les OL també han preparat 

durant els darrers mesos del curs diversos 

materials del DIEC2 sol·licitats per Edu-

ard Parés Español, especialista en botà-

nica que va col·laborar en l’elaboració de 

la segona edició del DIEC.

c) consell Supervisor del terMcAt

Un membre de les OL participa en les 

reunions que el Consell Supervisor del 

TERMCAT fa amb una periodicitat quin-

zenal i que tenen l’objectiu de normalitzar 

neologismes tècnics i científics. 

d) Assistència a jornades i conferències

El dia 2 d’octubre de 2008 les OL van as-

sistir a la presentació a l’IEC del dicciona-

ri d’infermeria publicat pel TERMCAT. 

El dia 3 d’octubre de 2008 les OL 

van assistir a la Jornada dels Serveis 

Lingüístics de la Universitat de Barcelona 

(20è aniversari). Passat, present i futur.

Els dies 17, 18 i 19 de desembre 

de 2008 les OL van assistir al III Col·loqui 

Internacional «La lingüística de Pompeu 

Fabra», organitzat pel Departament de 

Filologia de la Universitat Rovira i Virgili.

El dia 19 de febrer de 2009 les OL 

van assistir a la presentació titulada el 

programa terminus, una eina de gestió 

terminològica integral, organitzada per la 

Societat Catalana de Terminologia.

El dia 15 de maig de 2009 les OL 

van assistir a la jornada Maig lexicogràfic: 

los verbos en los diccionarios, organitzada 

per l’Institut Universitari de Lingüística 

Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra.
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Secretaria Científica 

Secretari científic:   Ricard Guerrero  

i Moreno

Són funcions de la Secretaria Científica 

assistir en tot allò que fa referència a la 

gestió científica de les activitats de recer-

ca de l’Institut i donar suport a la realit-

zació i la difusió de les activitats de recer-

ca de les seccions, de les delegacions i de 

les societats filials. També són funcions 

de la Secretaria Científica potenciar, fo-

mentar i coordinar les activitats de recer-

ca i desenvolupament en tot l’àmbit de les 

terres de llengua i cultura catalanes. 

Durant el curs 2008-2009, la Secretaria 

Científica ha intervingut en la preparació, 

realització i difusió de les activitats se-

güents.

Activitats de suport i difusió  

de la recerca

comissió d’investigació (ajuts de l’iec 

per a programes de recerca)

La secretaria de la Comissió d’Investiga-

ció de l’IEC (creada el 30 de juny de 

1994) recau en el secretari científic. Du-

rant aquest període, la Comissió es va 

reunir el dia 28 de gener de 2009 amb la 

finalitat de fer el seguiment del desenvo-

lupament de la primera anualitat dels 

programes de recerca del segon Pla Tri-

ennal de Recerca 2PTR (2008-2010); 

resoldre la convocatòria d’activitats de les 

societats filials per a l’any 2009 i proposar 

la distribució del pressupost, i, finalment, 

proposar la dotació econòmica de la se-

gona anualitat dels programes de recerca 

del segon Pla Triennal de Recerca 2PTR 

(2008-2010).

La proposta de distribució que va 

presentar la Comissió d’Investigació  

va ser aprovada pel Consell Permanent en 

la reunió del 19 de febrer, i el dia 27 de 

febrer de 2009 es va comunicar als inves-

tigadors principals, amb la finalitat que 

poguessin distribuir el pressupost d’acord 

amb la quantitat acceptada i signessin un 

document d’acceptació i de compromís.

reunions de la comissió de Societats 

Filials (ajuts de l’iec per a activitats  

i publicacions a les societats filials)

Al llarg del curs 2008-2009 han tingut 

lloc tres reunions d’aquesta Comissió: el 

10 de desembre de 2008 i el 4 de febrer i 

el 8 de juliol de 2009.

En la primera d’aquestes reunions 

el secretari científic anuncià les accions 

de suport a les societats filials previstes 

per a l’any 2009, entre les quals destaca 

la presentació del programari informàtic 

Open Journal Systems (OJS), que serveix 

per a la gestió, el control i la difusió de les 

publicacions. A continuació, informà de 

l’obertura d’una convocatòria d’ajuts per 

a activitats i publicacions extraordinàries 

de les societats filials que es realitzen 

durant l’any 2009. En la segona reunió, 

es va comunicar la resolució de la convo-

catòria d’ajuts a activitats i a publicacions 
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de les societats filials, i es va informar de 

les accions de suport a les societats filials 

durant el primer semestre de 2009. I en 

la tercera reunió, que es va celebrar el  

mes de juliol, es van elegir els dos repre-

sentats de les societats filials a la Comissió 

de Publicacions, Francesc Nadal i Lluís 

Tort, presidents de la Societat Catalana 

de Geografia i de la Societat Catalana de 

Biologia, respectivament, i també es va 

informar de les accions de suport a les 

societats filials.

Programes de recerca i publicacions

La ciència en la història  

dels Països catalans

Des de la Secretaria Científica s’ha avan-

çat en el procés d’edició del tercer i darrer 

volum. En especial s’ha completat la il-

lustració i l’elaboració dels índexs. 

Projecte Scriptorium

El Projecte Scriptorium, coordinat per 

l’Institut d’Estudis Catalans i amb el su-

port de les fundacions Alsina i Bofill, 

Torrens-Ibern i Congrés de Cultura Cata-

lana, té com a objectiu principal publicar 

en català llibres bàsics de text universita-

ris de les carreres científiques o tècniques, 

especialment els dels primers cursos. 

Durant aquest període s’ha editat 

la traducció del llibre estadística per a 

científics i tècnics: disseny d’experiments 

i innovació els autors del qual són George 

E. P. Box, J. Stuart Hunter i William G. 

Hunter. Ha estat a cura de Joaquim Casal 

i Manuel Martí-Recober. La traducció ha 

estat a càrrec d’Àlex Riba. I el llibre Mi-

croorganismes, els autors del qual són 

Moselio Schaechter, John L. Ingraham i 

Frederick C. Neidhardt. L’obra ha estat 

coordinada per Ricard Guerrero i Mercè 

Piqueras. 

Jornades

Sota el terme de jornades s’inclouen acti-

vitats de característiques diverses, però 

que tenen en comú o bé el fet de tractar, 

amb un elevat nivell científic, sobre te- 

mes amb una àmplia repercussió social, o 

bé fer més propera la ciència a la ciuta-

dania. Durant el curs 2008-2009 n’han 

tingut lloc les següents:

Jornada de portes obertes a l’iec «darwin 

a l’escola». Jornada per a estudiants de 

batxillerat en commemoració de la publi-

cació del llibre On the origin of the spe-

cies, de charles darwin.

Aquesta jornada, organitzada amb la col-

laboració del Museu de Ciències Naturals 

de Barcelona, la Societat Catalana d’His-

tòria de la Ciència i de la Tècnica i l’As-

sociació Catalana de Comunicació Cien-

tífica i celebrada el dia 24 de novembre 

de 2008, es va iniciar amb les paraules de 

benvinguda del president de l’IEC, Sal-

vador Giner, i amb les intervencions 

d’Agustí Camós, «L’origen de les espècies, 

una nova forma d’entendre els éssers 

vius»; Gustavo Llorente, «La teoria de 

l’evolució i la seva recreació històrica»; 
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Arcadi Navarro, «Gens, diners i Darwin», 

i Begoña Vendrell i Carme Puche, «Omnis 

cellula i eureka: dues maneres de divul-

gar la ciencia». La jornada va comptar 

amb una àmplia assistència d’estudiants 

de batxillerat.

Segona Jornada de portes obertes a l’iec 

«darwin a l’escola». Jornada per a estu-

diants de batxillerat en commemoració 

del naixement de charles darwin.

Aquesta segona jornada, organitzada amb 

la col·laboració del Museu de Ciències 

Naturals de Barcelona, la Societat Cata-

lana d’Història de la Ciència i de la Tèc-

nica i l’Associació Catalana de Comuni-

cació Científica i celebrada el dia 12 de 

febrer de 2009, es va iniciar amb les pa-

raules de benvinguda del president de 

l’IEC, Salvador Giner, i amb les interven-

cions de Ricard Guerrero, «Darwin i 

l’evolució en el segle xxi»; Anna Omedes, 

«Evolució del sexe i de la família», i Mi-

sericòrdia Ramon, «La teoria darwiniana 

de la selecció natural». El cartell comme-

moratiu de la diada va ser a càrrec del 

jove dissenyador Joan Albert Ros. Aques-

ta segona jornada també va comptar amb 

un àmplia assistència d’estudiants de 

batxillerat.

Segones Jornades catalanes de  

revistes científiques (2Jcrc)

Fent-se ressò de les inquietuds d’autors, 

editors i revisors de publicacions periòdi-

ques científiques o de divulgació científi-

ca, i vist l’interès que van tenir les prime-

res Jornades Catalanes de Revistes 

Científiques, la Secretaria Científica de 

l’IEC va tornar a organitzar, a la seu  

de l’IEC, unes jornades dedicades a les 

revistes científiques. 

Aquestes Jornades van tenir lloc 

els dies 29 i 30 de gener de 2009; el dia 

29 van comptar amb les intervencions de 

Félix de Moya (Grup SCIMago, Universi-

tat de Granada, CSIC), «Difusión inter-

nacional de las revistas científicas»; 

Amadeu Pons (Universitat de Barcelona), 

«Normes ISO de les revistes científiques»; 

Mercè Berlanga (Universitat de Barcelona, 

revista international Microbiology), «Pre-

sentació editorial (i ortotipogràfica) de 

revistes científiques internacionals»; Jordi 

Rabascall (Associació Cientificocultural 

Omnis Cellula), «Presentació editorial (i 

ortotipogràfica) de revistes de divulgació 

científica»; Santi Muxach i Francesc Albar 

(Servei de Gestió Digital i Servei Editori-

al de l’IEC), «L’Hemeroteca Científica 

Catalana»; Lluís Anglada (Consorci de 

Biblioteques Universitàries de Catalunya), 

«El paper de les biblioteques en l’ecosis-

tema de la comunicació científica». I el 

dia 30 de gener es va celebrar el «Taller 

sobre el funcionament i l’ús de l’Hemero-

teca Científica Catalana (sistema OJS per 

a la gestió digital de les revistes científi-

ques)», a càrrec de Santi Muxach i Ni- 

cole Skinner (Servei de Gestió Digital i 

Secretaria Científica de l’IEC). 
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1a Jornada sobre Sostenibilitat i canvi 

climàtic (1JScc)

En commemoració del Dia de la Terra, la 

Secretaria Científica va organitzar aques-

ta jornada, que va tenir lloc el dia 29 

d’abril de 2009, i que va comptar amb les 

intervencions de Tomàs Molina, «La per-

cepció social del canvi climàtic, la difícil 

relació entre ciència i comunicació social»; 

Joandomènec Ros, «Protegir la biodiver-

sitat? Sí, canviant els valors»; Jordi Lle-

onart, «Pesca i canvi climàtic»; Josep En- 

ric Llebot, «Podem confiar en les projec-

cions dels models sobre el clima del fu-

tur?», i Raymond S. Bradley, «Natural 

archives, changing climates». 

darwin: 150 anys de la teoria  

de l’evolució

Simposi internacional organitzat pel Co-

mitè Any Darwin de la Universitat de les 

Illes Balears i l’Institut d’Estudis Catalans, 

coordinat per Misericòrdia Ramon (Uni-

versitat de les Illes Balears) i Ricard 

Guerrero (Institut d’Estudis Catalans), 

durant els dies 11 i 12 de juny de 2009, 

celebrat a Palma, i que va comptar amb 

les intervencions següents: Sheldon L. 

Glashow (Universitat Harvard i Univer-

sitat de Boston), «Beyond Darwin: From 

the elements to the Universe»; Lynn 

Margulis (Universitat de Massachusetts a 

Amherst), «Darwin, neodarwinismo y 

postdarwinismo: ‘Una irrefrenable pasión 

por los escarabajos’»; Richard Fortey 

(Museu d’Història Natural, Londres), 

«Darwin and after: The fossil record», i 

Francisco J. Ayala (Universitat de Cali-

fòrnia a Irvine), «Darwin y el diseño in-

teligente».

Conferències

Una altra via de divulgar els coneixements 

científics i promoure l’activitat de les 

seccions i les societats filials de l’Institut 

són els cicles de conferències. Durant el 

curs 2008-2009 han tingut lloc els cicles 

següents:

cicle de conferències magistrals  

«ciència per a la ciutadania»

La comunicació científica té per objectiu 

posar a l’abast de la societat els coneixe-

ments aconseguits en qualsevol branca de 

la ciència. Per a assolir-ho, hi ha uns 

elements imprescindibles i comuns a tots 

els àmbits del saber: el llenguatge clar i la 

utilització de termes i expressions que 

puguin ser entesos per un públic no espe-

cialitzat. Hom pot pensar que això és molt 

difícil d’aconseguir en determinades 

matèries. Però això no és així, com ho 

demostra el fet que científics molt presti-

giosos s’hagin convertit en grans divulga-

dors, amb llibres, articles de premsa i 

programes de ràdio o televisió. Aquest 

cicle de conferències, que s’ha programat 

per quarta vegada aquest curs, pretén 

contribuir a trencar les barreres que se-

paren la ciència de la societat i posar el 

coneixement científic a l’abast de tothom. 

El cicle del curs 2008-2009 ha estat de-
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dicat a la commemoració de l’Any Darwin 

i a iniciar la commemoració de l’Any In-

ternacional de l’Astronomia. El cicle l’han 

integrat les conferències següents:

— Conferència inaugural a càrrec 

de Sir Crispin Tickell, director del Pro-

grama de Previsió de Polítiques de l’Ins-

titut James Martin per a la Ciència i la 

Civilització, Universitat d’Oxford, sobre 

«The theory of evolution: 150 years af-

terwards». 29 d’octubre de 2008.

— Conferència a càrrec de Mercè 

Piqueras, presidenta de l’Associació Ca-

talana de Comunicació Científica (ACCC), 

sobre «Més sobre Mrs. Darwin que sobre 

Mr. Darwin». 21 de gener de 2009.

— Conferència en commemora- 

ció del 200 aniversari del naixement de 

Charles Darwin, a càrrec de Misericòrdia 

Ramon, Universitat de les Illes Balears, 

sobre «La selecció natural, motor de 

l’evolució». 12 de febrer de 2009.

— Conferència en commemora- 

ció del Dia de la Dona, a càrrec d’Anna 

Omedes, directora del Museu de Cièn- 

cies Naturals de Barcelona, sobre «Sexe  

i família al llarg de l’evolució». 5 de març 

de 2009.

— Conferència a càrrec d’Esteve 

Domingo, Centre de Biologia Molecular 

Severo Ochoa, Universitat Autònoma de 

Madrid - CSIC, sobre «Les quasiespècies: 

del darwinisme molecular a les infeccions 

víriques». 1 d’abril de 2009.

— Conferència a càrrec de Carles 

Lalueza, Institut de Biologia Evolutiva 

(CSIC-UPF), «Evolució de l’espècie hu-

mana: el projecte Genoma Neandertal i 

més enllà». 6 de maig de 2009.

— Conferència a càrrec de Mila-

gros Pérez Oliva, periodista científica i 

defensora del lector a el País, sobre «La 

teoria de l’evolució en els mitjans de co-

municació». 3 de juny de 2009.

— Conferència de presentació de 

l’Any Internacional de l’Astronomia, a 

càrrec de Sheldon L. Glashow, Universitat 

de Harvard i Universitat de Boston. Premi 

Nobel de Física 1979. Membre de la NAS 

dels Estats Units d’Amèrica, sobre 

«Beyond Darwin: From the elements to 

the Universe». 4 de juny de 2009. 

— Conferència de clausura de 

Salvador Giner, president de l’Institut 

d’Estudis Catalans, sobre «El darwinisme 

social». 18 de juny de 2009.

10è cicle de conferències  

«els premis Nobel de l’any 2008»

L’Institut d’Estudis Catalans organitza 

cada any un cicle de conferències per a 

explicar i debatre els treballs guardonats 

amb els premis Nobel que concedeix 

l’Acadèmia Sueca. Diversos experts en els 

camps de la recerca dels guardonats van 

tractar els premis de l’any 2008. El desè 

d’aquests cicles ha tingut lloc de l’11 al 

19 de desembre de 2008. 

— Conferència sobre el Premi 

Nobel de Literatura concedit a Jean-

Marie Gustave Le Clézio, a càrrec d’Alícia 

Piquer, professora de literatura francesa 
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de la Facultat de Filologia de la Univer-

sitat de Barcelona, «Le Clézio: un roda-

món de l’escriptura». Coordinada per la 

Societat Catalana de Llengua i Literatura. 

11 de desembre de 2008.

— Conferència sobre el Premi 

Nobel d’Economia concedit a Paul Krug-

man, a càrrec de Josep M. Sayeras, pro-

fessor titular del Departament d’Econo-

mia d’ESADE, «L’eix mediterrani: 

organització espontània de l’economia o 

economia d’aglomeració?». Coordinada 

per la Societat Catalana d’Economia. 16 

de desembre de 2008.

— Conferència sobre el Premi 

Nobel de Física concedit a Nambu Yoichi-

ro, Kobayashi Makoto i Maskawa Toshi-

hide, a càrrec de Joan Soto, professor ti-

tular del Departament d’Estructura i 

Constituents de la Matèria de la Facultat 

de Física de la Universitat de Barcelona, 

«Simetries subtilment trencades». Coor-

dinada per la Societat Catalana de Física. 

17 de desembre de 2008.

— Conferència sobre el Premi 

Nobel de Química concedit a Osamu Shi-

momura, Martin Chalfie i Roger Y. Tsien, 

a càrrec d’Ernest Giralt, director del Pro-

grama de Química i Farmacologia Mole-

cular de l’Institut de Recerca Biomèdica 

(Parc Científic de Barcelona), Universitat 

de Barcelona, «La proteïna fluorescent 

verda». Coordinada per la Societat Cata-

lana de Química. 18 de desembre de 2008.

— Conferència sobre el Premi 

Nobel de Fisiologia o Medicina concedit 

a Harald Zur Hausen, Françoise Barré-

Sinoussi i Luc Montagnier, a càrrec de 

Xavier Bosch, cap del Servei d’Epidemio-

logia i Registre del Càncer de l’Institut 

Català d’Oncologia (ICO), «Virus del 

papil·loma humà, de la clínica a la pre-

venció». Coordinada per la Societat Ca-

talana de Biologia. 19 de desembre de 

2008.

3r cicle de conferències sobre els premis 

Nobel a valència

Per tercera vegada ha tingut lloc també a 

València (Octubre Centre de Cultura 

Contemporània) el cicle de conferències 

sobre els premis Nobel de l’any, del 15 al 

29 de gener de 2009, amb la col·laboració 

d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV) 

i de la Càtedra de Divulgació de la Cièn-

cia de la Universitat de València.

— Conferència sobre el Premi 

Nobel de Literatura concedit a Jean-

Marie Gustave Le Clézio, a càrrec d’Alícia 

Piquer, professora de literatura francesa 

de la Facultat de Filologia de la Univer-

sitat de Barcelona, «Le Clézio: un roda-

món de l’escriptura». 15 de gener de 

2009.

— Conferència sobre el Premi 

Nobel de Fisiologia o Medicina concedit 

a Harald zur Hausen, Françoise Barré-

Sinoussi i Luc Montagnier, a càrrec de F. 

Xavier López-Labrador, investigador de 

la Unitat de Genètica Evolutiva de l’Ins-

titut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia 

Evolutiva de la Universitat de València, 
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«Virus del papil·loma humà, de la clínica 

a la prevenció». 19 de gener de 2009. 

— Conferència sobre el Premi 

Nobel d’Economia concedit a Paul Krug-

man, a càrrec de Josep M. Sayeras, pro-

fessor titular del Departament d’Econo-

mia d’ESADE, «L’eix mediterrani: 

organització espontània de l’economia o 

economia d’aglomeració?». 22 de gener 

de 2009. 

— Conferència sobre el Premi 

Nobel de Química concedit a Osamu 

Shimomura, Martin Chalfie i Roger Y. 

Tsien, a càrrec d’Ernest Giralt, director 

del Programa de Química i Farmacologia 

Molecular de l’Institut de Recerca Biomè-

dica (Parc Científic de Barcelona), Uni-

versitat de Barcelona, «La proteïna fluo-

rescent verda». 27 de gener de 2009.

— Conferència sobre el Premi 

Nobel de Física concedit a Nambu Yoichi-

ro, Kobayashi Makoto i Maskawa Toshi-

hide, a càrrec de Joan Soto, professor ti-

tular del Departament d’Estructura i 

Constituents de la Matèria de la Facultat 

de Física de la Universitat de Barcelona, 

«Simetries subtilment trencades». 29 de 

gener de 2009.

Setmana de la ciència

La Setmana de la Ciència a Catalunya té 

per objectiu apropar la ciència a la soci-

etat d’una manera atractiva i comprensi-

ble, a través de diverses activitats. Orga-

nitzada per la Fundació Catalana per a la 

Recerca i la Innovació (FCRI) i els depar-

taments d’Innovació, Universitats i Em-

presa; Educació, i Cultura i Mitjans de 

Comunicació de la Generalitat de Catalu-

nya, juntament amb dotze universitats de 

Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans 

(IEC), el Consell Superior d’Investigaci-

ons Científiques (CSIC), l’Institut de 

Cultura de Barcelona (ICUB), la Reial 

Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona 

(RACAB) i l’Associació Catalana de Co-

municació Científica (ACCC). L’SC 08 

compta amb el suport de la Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT) i del Ministeri de Ciència i In-

novació (MICINN). L’Institut d’Estudis 

Catalans, a través de la Secretaria Cien-

tífica, forma part activa del Comitè Or-

ganitzador.

El 14 de novembre de 2008, es va 

celebrar al Parlament de Catalunya la 

inauguració de la 13a Setmana de la Ci-

ència a Catalunya (SC08) amb les confe-

rències «Tres revolucions al planeta viu», 

a càrrec de Ricard Guerrero, secretari 

científic de l’IEC, i «La responsabilitat 

social vers el futur del planeta a través de 

la visió dels mitjans de comunicació», a 

càrrec de Milagros Pérez Oliva, periodista 

científica del diari el País.

La Setmana de la Ciència, que se 

celebrà fins al 23 de novembre, va tenir 

com a temàtica principal el planeta Terra, 

en el context de l’Any Internacional del 

Planeta Terra, proclamat per l’Assemblea 

General de Nacions Unides d’acord amb 

la iniciativa promoguda per la Unió In-
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ternacional de Ciències Geològiques 

(IUGS) i la UNESCO. Durant deu dies, es 

van celebrar arreu de Catalunya centenars 

d’actes, entre conferències, taules rodones, 

cursos, tallers i jornades de portes obertes, 

sota la coordinació de la FCRI. Alguns 

dels temes clau d’aquestes jornades són la 

importància de sensibilitzar el públic 

sobre la necessitat del desenvolupament 

sostenible dels processos i recursos de la 

Terra; la prevenció, reducció i mitigació 

dels desastres naturals, i la creació de 

capacitat per a la gestió sostenible dels 

recursos.

L’IEC i les seves societats filials, 

com en edicions anteriors, han acollit 

diversos actes i reunions científiques i han 

participat en unes altres que han tingut 

lloc fora de les seves seus. Entre les quals 

cal destacar la conferència a càrrec  

de Ricard Guerrero, secretari científic de 

l’IEC, sobre «Darwin i els microorganis-

mes» a l’institut d’ensenyament secunda-

ri de Nou Barris (Barcelona).

Altres activitats

Des de la Secretaria Científica s’ha infor-

mat les seccions i les societats filials de les 

convocatòries de diversos ajuts externs, 

s’han elaborat o bé revisat les sol·licituds 

i, finalment, s’han tramès a l’organisme 

competent.
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