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Les societats filials tenen per objectiu el 

conreu d’una o de diverses especiali- 

tats científiques o culturals. Són part 

 integrant de l’estructura acadèmica i 

 organitzativa de l’IEC com a entitats 

autònomes, i estan adscrites a una de les 

cinc seccions.

Les societats filials es regeixen per 

una reglamentació pròpia. Els presidents 

de les societats filials, durant l’exercici 

reglamentari de llur càrrec, assisteixen a 

les reunions de la secció corresponent i als 

plens de l’Institut.

El president de l’IEC, els presi-

dents de les societats filials i els delegats 

que hi té l’Institut constitueixen la Comis-

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

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

per tal de tractar els afers d’interès comú.

A continuació hi ha la relació 

d’activitats de les societats, ordenades 

aquestes segons l’any de creació.

VIII.   Societats filials
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Institució Catalana d’Història Natural

Any de fundació:  1899

Junta Directiva

Fins al 30 de juny de 2009 Des de l’1 de juliol de 2009

President: Josep Maria Ninot i Sugrañes Josep Maria Ninot i Sugrañes

Vicepresident: Joan Pino i Vilalta Xavier Escuté i Gasulla

Secretari: Xavier Escuté i Gasulla Moisès Guardiola i Bufí

Tresorer: Marc Martín i Pérez Marc Martín i Pérez

Vocals: Roser Campeny i Valls Òscar Alomar i Kurz

 Moisès Guardiola i Bufí Roser Campeny i Valls

 Pere Luque i Pino Pere Luque i Pino

 Núria Morral i Nadal Núria Morral i Nadal

 Oriol Oms i Llobet Oriol Oms i Llobet

 Xavier Sabaté i Rotés Joan Pino i Vilalta 

 Delfí Sanuy i Castells Florenci Vallès i Sala

 Florenci Vallès i Sala

Delegat de l’IEC:  Josep Vigo i Bonada Joaquim Gosálbez i Noguera

Representant de la delegació del Bages: Florenci Vallès i Sala

Representant de la delegació del País Valencià: Màrius Martínez i Martí

Representant de la delegació d’Osona: Gregori Conill

Representant de la delegació  

de la Franja de Ponent: Guillem Chacón i Cabas

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

Delegacions: Delegació del Bages

 Delegació del País Valencià

 Delegació d’Osona

 Delegació de la Franja de Ponent

 Delegació de la Garrotxa

Grups de treball:  Oxygastra, grup d’estudi dels odonats 
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de Catalunya

  Societat Catalana de Fotògrafs  

de la Natura

Societats adherides:  Centre d’Estudis de la Natura  

del Barcelonès Nord

  Centre d’Història Natural de la Conca 

de Barberà

 Grup Mineralògic Català

 Societat Catalana de Lepidopterologia

 Societat Catalana de Micologia

 Estació Biològica de l’Aiguabarreig

 Associació Ibèrica de Mirmecologia

 Associació Catalana de Malacologia

  Objectiu Natura, Associació  

de Fotògrafs de Natura de Catalunya

  Associació d’Amics del Museu  

de Ciències Naturals de Barcelona

  Museu de Ciències Naturals  

de Barcelona

Nombre de socis: 1.012

Sessions científiques

— IEC, 9 de desembre de 2008. «Els 

boscos de Catalunya s’assequen? Evidèn-

cies recents», a càrrec de Carles Gracia 

(Departament d’Ecologia, Facultat de 

Biologia, UB; Centre de Recerca Ecològi-

ca i Aplicacions Forestals, CREAF, UAB). 

— IEC, 22 de gener de 2009. 

Sessió inaugural del curs 2008-2009. 

«Reintroducció del falcó peregrí a Barce-

lona: un cop d’ull al passat per millorar 

l’enfocament futur», a càrrec d’Eduard 

Durany i de Pere Alzina. 

— Universitat de Vic, 25 de febrer 

de 2009. «Conservació de la fauna en 

espais agrícoles», a càrrec de David Giralt 

i de Gerard Bota, biòlegs.

— ETSEA, UdL, 25 de març de 

2009. «Aspectes de la recessió o declivi i 

ecologia dels amfibis», a càrrec de Miguel 

Tejedo, biòleg (Estació Biològica de Doña-

na). 
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— Facultat de Biologia, UB, 28 

d’abril de 2009. «Conservació flora ame-

naçada», a càrrec d’Eva Moragues, biò-

loga (Conselleria de Medi Ambient de les 

Illes Balears).

— Facultat de Ciències, UAB, 14 

de maig de 2009. «Perspectives i reptes 

en la conservació de la flora a Catalunya», 

a càrrec de Llorenç Sáez, biòleg. 

— Cases d’en Puig, Ajuntament 

del Prat de Llobregat, 8 de juny de 2009. 

«El Llobregat, un riu salinitzat», a càrrec 

de Jordi Badia, biòleg.

Cursos naturalistes

— Hortsavinyà, 20 i 21 de setembre de 

2008. «L’estudi dels arbres i les fustes  

de Catalunya. Aplicacions de la dendro-

logia», impartit per Raquel Carreras Ri-

very, doctora en biologia, especialista en 

conservació i identificació de la fusta, i 

Evarist March i Sarlat, botànic. 

— Olot, 27 i 28 de setembre de 

2008. «Introducció a les tècniques de cens 

de vertebrats terrestres», impartit per 

Santi Mañosa Rifé, doctor en biologia. 

— Vic, 21 i 22 de febrer de 2009. 

«Bases pràctiques per a la custòdia del 

territori», a càrrec de l’equip tècnic de la 

Xarxa de Custòdia del Territori.

— Plana de Vic, 21 i 22 de març 

de 2009. Curs pràctic sobre conserva- 

ció de rapinyaires nocturns: «El cas del 

mussol comú a la plana de Vic», a càrrec 

de Jordi Baucells, Hugo Framis i Guillem 

Mas (Grup de treball del mussol comú 

en el projecte RAPNOCCAT, Rapinyaires 

Nocturns de Catalunya, Projecte Mussol 

del  Grup de Natural istes  d’Oso-

na - ICHN) i de Gregori Conill (Projecte 

Mussol del Grup de Naturalistes d’Oso-

na - ICHN).

— Delta del Llobregat, 30 i 31 

de maig de 2009. «Iniciació a la fotogra-

fia de la natura», a càrrec d’Albert Masó, 

biòleg i fotògraf de natura de la Societat 

Catalana de Fotògrafs de Natura 

(SCFN) - ICHN, i de Roberto Bue- 

no, fotògraf de natura de la Societat 

Catalana de Fotògrafs de Natura 

(SCFN) - ICHN.

— Espot, 4 i 5 de juliol de 2009. 

«Biologia i conservació dels tetraònids als 

Pirineus», a càrrec de Jordi Canut, tècnic 

de Fauna del Parc Nacional d’Aigüestor-

tes i Estany de Sant Maurici.

Seminaris i jornades 

— Menorca, 3, 4 i 5 d’octubre de 2008. 

Commemoració del 75è aniversari de la 

trobada de la ICHN a Menorca.

— Barcelona, del 5 al 14 d’octu-

bre de 2008. Participació en el Congrés 

Mundial de la Natura de la UICN.

— IEC, 25 de novembre de 2008. 

Sessió conjunta CREAF-SCB-ICHN: 

«Perspectives en l’ús de l’aigua als ecosis-

temes terrestres». Hi intervingueren: Ja-

vier Retana (CREAF); Lluís Tort (SCB); 

Josep Maria Ninot (ICHN); Robert Savé 

(IRTA); Francisco Lloret (CREAF); Llu-

ís Brotons (CTFC); Pilar Llorens (IJA - 
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CSIC); Santi Sabaté (UB i CREAF); 

Francesc Sabater (UB); Joan Albert López 

Bustins i Eduard Pla (CREAF); Xavier 

Pons (CREAF i UAB); Jordi Pastor (ACA), 

i David Saurí (UAB).

— IEC, 17 de juny de 2009. Ses-

sió conjunta ICHN-SCB. «La reintroduc-

ció de grans vertebrats a Catalunya: bases 

biològiques i ecològiques». Hi intervin-

gueren: Eduard Durany (Thalassia estudis 

ambientals); Carme Rosell (Minuartia); 

Santiago Palazón (Servei de Protecció de 

la Fauna, Flora i Animals de Companyia, 

Departament de Medi Ambient i Habitat-

ge). Presentaren l’acte Joandomènec Ros, 

vicepresident de l’IEC, i Josep Maria Ni-

not, president de la ICHN.

Projectes

— «Els sistemes naturals de les Planes 

de Son i la Mata de València». Estudi 

pluridisciplinari sobre els sistemes natu-

rals d’aquest sector pirinenc en el qual 

participen vint-i-un equips diferents de 

recerca.

— «Estat del medi natural de 

Catalunya». Projecte d’elaboració d’un 

sistema d’indicadors per a avaluar l’estat 

del medi natural de Catalunya pel que fa 

a la biodiversitat. 

— «Recull de noms catalans de 

plantes». Projecte endegat pel TERMCAT 

per tal de donar a conèixer els noms de 

les plantes.

— «Llibre vermell de la flora 

vascular de Catalunya». En aquest llibre 

es recolliran les dades sobre l’estat de 

conservació de les espècies rares, endèmi-

ques i amenaçades de Catalunya. 

— «Catàleg dels invertebrats 

amenaçats de Catalunya». Seguiment de 

les espècies del catàleg d’invertebrats 

amenaçats classificades com «en perill».

— Fundació Observatori per a la 

Sostenibilitat de Catalunya. La ICHN 

participa en la creació d’aquest observa-

tori.

— Web de sortides naturalistes. 

Proposta de sortides autoguiades per a 

conèixer els diferents components del 

medi natural dels espais d’interès natural 

dels Països Catalans. Les primeres sorti-

des se centren en els espais següents: 

Delta del Llobregat, Sant Llorenç del 

Munt, serra d’Almenara, serra de Milany, 

serra de Tivissa i serra de Vilobí.

Premi per a estudiants

El jurat format per Roser Campeny i 

Valls, Núria Morral i Nadal i Marc Mar-

tín va atorgar el premi per a estudiants, 

convocat per trentena vegada, a Núria 

Sánchez Millaruelo pel treball Distribució 

de les espècies de quironòmids al delta 

del llobregat i aplicació del protocol 

cPet (chiroonomid pupal exuviae 

technique) de valoració de la qualitat de 

l’aigua.

Publicacions

— Notícies de la institució, números 79, 

80, 81, 82, 83 i 84.
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Col·laboracions i participació 

— S’han impartit conferències en el marc 

d’activitats organitzades per altres entitats 

a l’Institut d’Estudis Catalans, a la Uni-

versitat de Girona, a la Universitat de 

Lleida, a la Universitat de Vic, etc.

— Participació en la Xarxa Cata-

lana de Custòdia del Territori.

— La ICHN forma part de la 

Xarxa Temàtica d’Estudi de la Biodiver-

sitat i de la Xarxa Temàtica per a la Di-

vulgació de la Biodiversitat.

— És membre del Comitè Tècnic 

de la Fundació Fòrum Ambiental.

— És membre del Consell Con-

sultiu del Consorci per a la Protecció i la 

Gestió de l’Espai d’Interès Natural de 

l’Alta Garrotxa.

— És membre del Consell Con-

sultiu del Parc de Collserola.

— És membre del Consell Con-

sultiu de l’Espai Rural de Gallecs.

— Manté un conveni de col-

laboració amb la Federació d’Entitats 

Excursionistes de Catalunya (FEEC).

— És una organització signant del 

Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

- Agenda 21 de Barcelona.

— La Institució ha estat convi-

dada a participar al Consell Assessor  

de l’Observatori del Paisatge de Cata- 

lunya.

— És membre de la Comissió per 

a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, 

en la qual participa com a representant 

del sector cientificotècnic.

— Participa en la constitució de 

l’Observatori de la Sostenibilitat de Cata-

lunya, juntament amb la Universitat 

Politècnica de Catalunya i la Fundació 

Fòrum Ambiental.

— Conveni amb el Prat.

— Col·laboració amb el programa 

el medi ambient de TV3 per enregistrar 

reportatges sobre Collserola i la serra de 

Milany.

Delegació del Bages

Cicle de sortides naturalistes de llevant a 

ponent de Catalunya de temàtica tant 

biològica com geològica per donar a co-

nèixer més indrets que tenen una natura 

interessant, de llevant i cap a ponent de 

Manresa, a càrrec de Florenci Vallès i 

Jordi Badia, biòlegs, amb la col·laboració 

puntual d’altres naturalistes experts en 

temes concrets.

11 d’octubre de 2008. D’Espinal-

bet a Peguera (Berguedà).

8 de novembre de 2008. El Collsa-

cabra (Osona).

13 de desembre de 2008. Les ca-

renes del Montcau (Bages). 

17 de gener de 2009. El delta de 

l’Ebre (Montsià i Baix Ebre).

14 de febrer de 2009. El cap de 

Creus.

14 de març de 2009. L’aiguabar-

reig del Segre, el Cinca i l’Ebre (Segrià).

18 d’abril de 2009. Vall del Bac i 

zona volcànica (Garrotxa).
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9 de maig de 2009. El massís del 

Montsià.

13 de juny de 2009. La ribera 

Salada, les salines d’Odèn i la Móra Com-

dal (Solsonès).

4 de juliol de 2009. El Canigó 

(Conflent).

Sessions teòriques

3 d’octubre de 2008. Website «El medi 

natural del Bages», a càrrec de Jordi Ba-

dia, biòleg.

24 d’octubre de 2008. «Geologia 

i relleu de Catalunya», a càrrec d’Oriol 

Oms, geòleg.

Projectes

— Web del medi natural del Bages. Man-

teniment i actualització de continguts.

— Estudi interdisciplinari del 

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

Estudi dels sistemes naturals d’aquest 

torrent en el qual participen diversos 

grups de recerca.

— Projecte de reintroducció de  

la cigonya al Bages. Amb el suport de la 

Fundació Territori i Paisatge de Caixa 

Catalunya.

— Revisió i senyalització dels 

itineraris de natura de Manresa.

Delegació d’Osona 

Cicle de sortides naturalistes, guiades per 

especialistes, membres del Grup Natura-

listes d’Osona.

14 de març de 2009. L’aiguabar-

reig del Segre, el Cinca i l’Ebre.

29 de març de 2009. Sortida del 

Projecte Mussol: coneixerem el mussol 

comú.

18 d’abril de 2009. La vall del Bac 

i la zona volcànica de la Garrotxa.

18 d’abril de 2009. Sortida d’am-

fibis.

10 de maig de 2009. Gorg de 

Llitons i Puigcastellet.

9 de maig de 2009. El massís del 

Montsià.

16 de maig de 2009. Les orquídi-

es.

27 de juny de 2009. Fauna aquà-

tica: peixos i macroinvertebrats.

26 de juliol de 2009. Els odonats: 

libèl·lules i espiadimonis. 

Projectes

— Projecte Mussol. Instal·lació i control 

de caixes niu; realització de censos i alli-

berament de polls.

— Projecte Basses. Elaboració i 

manteniment del catàleg; actuacions de 

restauració i conservació; divulgació, in-

formació i col·laboració amb altres insti-

tucions científiques.

— «Custòdia del Territori». Ela-

boració del Pla Estratègic del GNO i altres 

actuacions de custòdia.

— Projecte Gralla. Recollida 

d’informació i bibliografia.

— Realització de la Marató Orni-

tològica Hivernant d’Osona (MOHO). 
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— Participació en el cens d’ocells 

aquàtics hivernants de Catalunya.

— Pla de gestió de la finca dels 

cingles de l’Avenc.

— Instal·lació de cartells informa-

tius a l’EIN de Collsacabra.

Activitats formatives

— 20 de setembre de 2008. «Introducció 

al reconeixement d’ortòpters (saltamar-

tins i grills)», a càrrec de Rafael Carbonell 

(DG ICHN). Sessió teòrica sobre les claus 

de determinació i una sortida d’identifi-

cació d’ortòpters. 

— 27 i 28 de setembre de 2008. 

Curs naturalista «Introducció a les tècni-

ques de cens de vertebrats terrestres», 

celebrat a Olot, a càrrec de Santi Mañosa, 

biòleg. Vint assistents.

Campanyes

— Campanya «Cabrerès 2009». Conjun-

tament amb el Museu de Ciències Naturals 

(Zoologia) de Barcelona, aquest any 2009 

es recorda l’expedició entomològica que 

fa vuitanta-sis anys van realitzar Longí 

Navas i Ascensi Codina al massís del 

Cabrerès.

— «Coneguem les teixedes de 

Misaclòs i de l’Orri a l’Alta Garrotxa». 

Sortida celebrada el 27 de juny per conèi-

xer aquestes dues teixedes i les proves 

experimentals que s’estan desenvolupant 

actualment. L’activitat va ser guiada per 

Antònia Caritat.

Delegació de la Garrotxa 

Projectes

— «Catàleg de flora vascular de la Gar-

rotxa».

— «Grup orchis d’estudi de les 

orquídies de la Garrotxa».

— «Programa de seguiment i 

conservació de la flora amenaçada».

— «Seguiment i assessorament en 

actuacions sobre cinc espècies vegetals de 

l’Alta Garrotxa».

— Col·laboració en el projecte 

«Protocol de germinació de l’endemisme 

allium pyrenaicum».

— Col·laboració en el projecte 

«Estudi i optimització de protocols de 

germinació per quatre endemismes vege-

tals de la comarca de la Garrotxa».

— «Cartografia digital i eradica-

ció de flora invasora de la Garrotxa».

— «Mapa de flora invasora de la 

Garrotxa».

— «Cartografia i tipificació de  

les rouredes de roure pènol de la Garrot-

xa».

— «Catàleg de flora vascular, 

comunitat ornítica i coleòpters saproxílics 

dels boscos madurs de la Garrotxa».

— «Líquens dels boscos madurs 

de la Garrotxa».

— «Producció de glans i virosta 

en diferents boscos del Parc Natural de la 

Zona Volcànica de la Garrotxa».

— «Seguiment de la conservació 

del teix a l’Alta Garrotxa».
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— «Seguiment de papallones di-

ürnes (BMS) de la Garrotxa».

— «Tipificació de comunitats 

d’odonats per hàbitats a la Garrotxa».

— «Participació en l’atles d’odo-

nats de Catalunya».

— «Tipificació de comunitats 

d’ortòpters per hàbitats a la Garrot- 

xa».

— «Seguiment dels atropella-

ments d’amfibis i rèptils en carreteres de 

la Vall d’en Bas».

— «Atles d’amfibis i rèptils de la 

Vall d’en Bas».

— «Seguiment d’ocells d’interès 

de l’Alta Garrotxa».

Publicacions

les orquídies de la Garrotxa. 

catàleg de flora vascular de la Garrotxa. 

iii Seminari sobre Patrimoni Natural de 

la comarca de la Garrotxa. 

catàleg de fauna vertebrada de la Gar-

rotxa.

lithodora: Novetats Botàniques de la 

Garrotxa, 2007.

Delegació de la Franja de Ponent

18 i 19 d’octubre de 2008. Seminari 

«Papallones: estudi, conservació i recurs 

turístic», a càrrec de Fernando Carceller, 

Guillem Chacon, David Fernàndez, San-

dra Loder, Mike Lockwood, Vivian Sie-

bering i Ramon Tremosa. Tingué lloc a 

Areny de Noguera (Ribagorça) i comptà 

amb el suport de l’associació Cistus.

Del 8 al 16 de novembre de 2008. 

Curs «Gestió de fauna amenaçada: el cas 

del tití lleó daurat a la selva atlàntica de 

Brasil».

Grup de treball Oxygastra

Projectes

— Es col·labora amb el projecte ArtroCat 

aportant les referències bibliogràfiques de 

la base de dades d’Oxygastra.

— S’ha col·laborat en el projecte 

«Estat del medi natural de Catalunya». 

— «Projecte sobre els odonats 

com a bioindicadors».

— «Atlas del odonats de Catalu-

nya».

Grup de treball Societat Catalana  

de Fotògrafs de la Natura

Cicle de projeccions de natura

— IEC, 25 de setembre de 2008. «El riu 

és viu. El Llobregat des d’Abrera fins al 

delta», a càrrec de Joan Guillamat.

— IEC, 13 de novembre de 2008. 

«Malvines», a càrrec de Jordi Xampeny i 

Antoni Fernández.

— IEC, 16 de gener de 2009. 

«Kalahari Faces», a càrrec del fotògraf 

sud-africà Jaco Powell.

— 15 de maig de 2009. «El tresor 

de les Galápagos», a càrrec d’Oriol Mun-
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tané, amb motiu del 150 aniversari de la 

mort de Charles Darwin. Tingué lloc a 

l’IEC.

— 12 de juny de 2009. «L’Àrtic», 

a càrrec d’Oriol Alamany. Tingué lloc a 

l’IEC.
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Societat Catalana de Biologia

Any de fundació: 1912

Junta Directiva

President: Jaume Reventós i Puigjaner

Vicepresident primer: Ferran Azorín i Marín

Vicepresident segon: Lluís Tort i Bardolet 

Secretari general: Josep Clotet i Erra

Vicesecretari: Arcadi Navarro i Cuartiellas

Tresorera: Carme Segarra i Robert 

Vocal d’Acció Territorial: Jordi Bermúdez i Mas

Vocal de Comunicació: Héctor Ruíz Martín

Vocal d’Ensenyament: Rosa Pérez i Roura

Vocal primer. Lexicografia: Ricard Roca i Pascual

Vocal segona. Seccions: Àurea Navarro i Sabaté

Vocal cinquè. Publicacions: Francesc Piferrer i Circuns

Vocal sisè. Estudiants: Joan Duran i Ferrer

Coordinadors de les seccions especialitzades

Secció coordinador/a

Aqüicultura Lluís Tort (UAB)

Biofísica Pere Garriga (UPC)

Biologia del Desenvolupament Jordi Garcia-Fernández (UB)

Biologia Evolutiva Montserrat Papaceit (UB)

Biologia i Indústria Ramon Roca (Almirall Prodesfarma)

Biologia Molecular Maribel Geli (CSIC)

Biologia Molecular del Càncer  Gabriel Capellà (Institut Català 

d’Oncologia, ICO)

Biologia de la Reproducció Francesca Vidal (UAB) 

Biologia i Societat  Cristina Junyent (Fundació Privada 

Ciència en Societat)

Ecologia Marina  Ramon Massana (Institut de Ciències 

del Mar, ICM)

Ecologia Terrestre Josep Maria Espelta (CREAF)

Ensenyament   Rosa Pérez (Escoles Betlem  
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de Premià de Dalt)

Genòmica i Proteòmica Francesc Xavier Avilés (UAB)

Senyalització Cel·lular i Metabolisme  Francesc Viñals (UB)

Fisiologia Vegetal Josep M. Torné (CSIC) 

Microbiologia  Mercè Berlanga (Dept. Microbiologia, 

Fac. Farmàcia, UB)

Neurobiologia Experimental Josep Saura (UB)

Virologia  Miguel Á. Martínez (Fundació IrsiCaixa) 

i Ana Angulo (Institut d’Investigacions 

Biomèdiques August Pi i Sunyer, 

IDIBAPS)

Estudiants Joan Duran (UB)

Alacant  Ivan Quesada (Universitat Miguel 

Hernández d’Elx)

Balears Balbina Nogales (UIB)

Lleida M. Ángeles de la Torre (UdL)

Pallars Xavier Castells (Associació Lo Pi Negre)

València Helena Mira (UV)

Vic Jordi Planas (UVic)

Total de socis:  1.422

Activitats 

— 5 de setembre de 2008, «Biologia i 

genètica de poblacions de l’ascidi invasor 

Microcosmus squamiger», a càrrec de 

Marc Rius, del Departament de Biologia 

Animal de la Universitat de Barcelona. 

Sala d’Actes del CMIMA-CSIC.

— 19 de setembre de 2008, «Re-

des ecológicas y cambio global», a càrrec 

de José M. Montoya, de l’Escola de Cièn-

cies Biològiques (Universitat Queen Mary 

de Londres) i del Departament de Biologia 

Marina i Oceanografia de l’ICM. Sala 

d’Actes del CMIMA-CSIC.

— 27 de setembre de 2008, «Po-

den les matemàtiques ajudar la recerca en 

biomedicina?». Sala Nicolau d’Olwer de 

l’IEC. 

— 30 de setembre de 2008, «Ge-

nètica evolutiva en llagostes de l’infraor-

dre Achelata», a càrrec de Ferran Palero, 

del Departament de Genètica de la Uni-

versitat de Barcelona. Sala d’Actes del 

CMIMA-CSIC. 
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— 3 d’octubre de 2008, V Jorna-

da d’Avenços en Ecologia, organitzada per 

la Secció de Biologia Aquàtica de la SCB. 

Centre d’Estudis Avançats de Blanes. 

— 6 d’octubre de 2008, «Tara-

Oceans: a circun-global expedition to 

explore the living ocean and its fate in a 

high CO2 world», a càrrec d’Eric Karsen-

ti i Colomban de Vargas, del European 

Molecular Biology Laboratory (Heidel-

berg, Alemanya) i del Centre National de 

la Recherche Scientifique (CNRS, Fran-

ça). Sala d’Actes del CMIMA-CSIC. 

— Del 6 al 10 d’octubre de 2008, 

«Taller criteris i eines per comunicar la 

meva recerca», organitzat per la Secció 

de Biologia i Societat de la SCB. Sala 

Nicolau d’Olwer i Sala Puig i Cadafalch 

de l’IEC. 

— 10 d’octubre de 2008, «Growth 

rates and diel pattern of cell division in 

natural populations of marine ciliates», a 

càrrec de Takashi Ota, del Departament 

d’Enginyeria Biològica de la Universitat 

Ishinomaki Senshu, del Japó. Sala d’Actes 

del CMIMA-CSIC. 

— 10 d’octubre de 2008, «Cicle 

de tallers a la Universitat de Girona: La 

recerca biomèdica avui», a càrrec de Joan 

J. Guinovart, de l’Institut de Recerca Bi-

omèdica (Barcelona).

— 15 i 16 d’octubre de 2008, 

«International bladder cancer network». 

Sala Pere Coromines de l’IEC. 

— Del 16 al 18 d’octubre de 

2008, «18th Meeting of the european 

society for urological research». Sala Prat 

de la Riba de l’IEC. 

— 17 d’octubre de 2008, «Recor-

ta, pega y colorea. Taller de manipulación 

del DNA», a càrrec de Josep Clotet, del 

Departament de Bioquímica de la UIC 

(Sant Cugat).

— 20 d’octubre de 2008, «The 

evolution of sex-biased gene expression», 

a càrrec de John Parsch, de la Universitat 

de Munic (Alemanya). Aula de Graus de 

la Facultat de Biologia (UB).

— 21 i 22 d’octubre de 2008, 

«Workshop on plant functional genomics: 

from model plants to real crops». Sala 

Prat de la Riba de l’IEC. 

— 22 d’octubre de 2008, «Geno-

ma dels homínids», a càrrec de Carlos 

Lalueza, de l’Institut de Biologia Evolu-

tiva. Sala Turró de la RAMC (CSIC-UPF, 

Barcelona). 

— 24 d’octubre  de  2008,  

«SPICOSA: New Approaches for Integra-

ted Coastal System Management», a 

càrrec de Dolors Blasco, Ben Tomlinson i 

Sergio Sastre, del Departament de Biolo-

gia Marina i Oceanografia de l’ICM. Sala 

d’Actes del CMIMA-CSIC. 

— 24 d’octubre de 2008, «Orga-

nismes genèticament modificats (com es 

fan, per a què serveixen, crítiques i utili-

tats)», a càrrec de David Bueno, del De-

partament de Genètica de la UB (Barce-

lona).

— 25 d’octubre de 2008, «Jorna-

da d’actualització científica per a profes-
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sorat de secundària i batxiller dins de la 

setmana de la ciència i la tecnologia de  

la Universitat de València 2008», orga-

nitzada per la Secció de la SCB a Valèn-

cia. Auditori Joan Plaça, Jardí Botànic, 

UV. 

— 28 d’octubre de 2008, «Visites 

a l’Institut d’Ecologia Aquàtica». Institut 

d’Ecologia Aquàtica (IEA), Facultat de 

Ciències de la UdG. 

— 28 i 29 d’octubre de 2008,  

VII Simposi de Neurobiologia Experimen-

tal. Sala Prat de la Riba i Sala Nicolau 

d’Olwer de l’IEC. 

— 31 d’octubre de 2008, «Deter-

minants oceanogràfics dels moviments 

dels ocells pelàgics», a càrrec de Jacob 

González-Solís Bou, de la Facultat de 

Biologia de la UB. Sala d’Actes del  

CMIMA-CSIC. 

— 3 de novembre de 2008, 

«Genome-wide and local patterns of se-

lection in maize», a càrrec de Maud Te-

naillon (CNRS, de l’Station de Genétique, 

Gif-sur-Yvette, França).  Facultat de Bi-

ologia de la UB.

— 6 i 7 de novembre de 2008,  

III Meeting Programme on Functional 

Integration of Membrane Traffic, Intra-

cellular Signalling and Cytoskeleton 

Dynamics. Sala Nicolau d’Olwer de 

l’IEC. 

— 7 de novembre de 2008, «Des-

cripció bioquímica de la nova carbapene-

masa VIM-13 i del seu integró portador 

en una soca clínica de Pseudomonas ae-

ruginosa», a càrrec de Carlos Juan Nico-

lau, de l’UINICS-UIB. Campus UIB.

— 7 de novembre de 2008, «Va-

riación estructural y molecular en el ge-

noma de los primates». Facultat de Me-

dicina de la UdL.

— 7 de novembre de 2008, «Re-

cam 2008: reunió científica anual de la 

Secció de Microbiologia de la SCB». Sala 

Pi i Sunyer de l’IEC. 

— 11 i 12 de novembre de 2008, 

«Gimcana Biodiversa», adreçada a estu-

diants d’ensenyament secundari i batxi-

llerat. Serra de Collserola. 

— 12-14 de novembre de 2008, 

VI Reunió de Microbiologia Industrial i 

Biotecnologia. IEC. 

— 14 de novembre de 2008, «El 

consorci esponja-microbis: Organismes 

senzills amb un funcionament compli-

cat?», a càrrec de Marta Ribes, del Depar-

tament de Biologia Marina i Oceanografia 

de l’ICM. Sala d’Actes del CMIMA-CSIC. 

— 17 i 18 de novembre de 2008, 

VIII Jornada de Virologia, sota el títol 

«Quasispecies: Past, present and future, 

30th aniversary». Sala Prat de la Riba de 

l’IEC. 

— 19, 21, 26 i 28 de novembre 

de 2008, visites guiades als laboratoris, 

adreçades a estudiants de secundària. 

Facultats de Medicina de Lleida, de Bar-

celona i de Vic.

— 19 de novembre de 2008, VI 

Jornada de Fisiologia Vegetal. Sala Pere 

Coromines de l’IEC. 
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— 19, 20 i 27 de novembre de 

2008, Curs de màrqueting farmacèutic. 

Sala Nicolau d’Olwer de l’IEC. 

— 20 de novembre de 2008, 

Sessió inaugural de la SCB, a cura de 

Jordi Camí, director general del Parc  

de Recerca Biomèdica de Barcelona. Sala 

Prat de la Riba de l’IEC. 

— 21 de novembre de 2008, 

«Molecular Analysis of a regulatory 

network formed by LPS O-antigen, inva-

sin and flhDC in Yersinia enterocolitica», 

a càrrec de Catalina Llompart, de CIME-

RA (Bunyola, Mallorca). UIB.

— 21 de novembre de 2008, 

«Canvi global i conservació de les comu-

nitats del coral·ligen de la Mediterrània», 

a càrrec de Quim Garrabou, del Departa-

ment de Biologia Marina i Oceanografia 

de l’ICM (Barcelona). Sala d’Actes del 

CMIMA-CSIC. 

— 25 de novembre de 2008, V 

Jornada Conjunta CREAF-ICHN-SCB: 

«Perspectives en l’ús de l’aigua als ecosis-

temes terrestres». Sala Prat de la Riba de 

l’IEC. 

— Del 25 al 28 de novembre de 

2008, VII Workshop sobre Mètodes Rà-

pids i Automatització en Microbiologia 

Alimentària. Facultat de Veterinària de la 

UAB.

— 26 de novembre de 2008, 

presentació del volum 57 de treballs de 

la Societat catalana de Biologia: l’ense-

nyament de la biologia en l’eSo i el 

batxillerat. Sala Prat de la Riba de l’IEC. 

— 28 de novembre de 2008, 

jornada anual conjunta: «Migració cel-

lular i metàstasi». Sala Prat de la Riba de 

l’IEC. 

— 29 de novembre de 2008, V 

Matinal de l’Evolució: «El llarg viatge de 

l’espècie humana». Jornada d’actualitza-

ció científica per a professorat de secun-

dària i batxiller dins de la Setmana de la 

Ciència i la Tecnologia de la UV 2008. 

Centre de Cultura Contemporània de 

València. 

— 5 de desembre de 2008, «Te-

ledetección por satélite en la UTM», a 

càrrec de Marcos Portabella, de la Unitat 

de Tecnologia Marina del CMIMA (Bar-

celona). Sala d’Actes del CMIMA-CSIC.

— 10 de desembre de 2008, Jor-

nada de Santa Llúcia. Sala Nicolau 

d’Olwer de l’IEC. 

— 10 de desembre de 2008, «Jor-

nada sobre la funció, disfunció i regene-

ració de l’illot de Langerhans; implicació 

en la diabetis». Auditori de l’Institut de 

Bioenginyeria de la Universitat Miguel 

Hernández.

— 11 de desembre de 2008, sessió 

conjunta SCB-ICEA-ETSEA: «Un nou 

concepte del cultiu: Open Hidroponics. 

Modelització del cultiu, nutrició i estat 

hídric», a càrrec de Rafael Martínez i 

Carlos Hernández, de la Universitat Mi-

guel Hernández d’Alacant. ETSEA, UdL.

— 12 de desembre de 2008, «5th 

Workshop On Biomedical Genomics And 

Proteomics», reunió periòdica de la Secció 
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de Genòmica i Proteòmica. Aula Magna de  

l’Hospital Germans Trias i Pujol (Bada-

lona). 

— 12 de desembre de 2008, «Mo-

delling of mesoscale structure of coupled 

upwelling/downwelling events and the 

related input of nutrients to the upper 

mixed layer of the Gulf of Finland, Baltic 

Sea», a càrrec de Victor Zhurbas, del 

Marine Turbulence Laboratory (Shirshov 

Institute of Oceanology, Russian Academy 

of Sciences, Moscou). Sala d’Actes del 

CMIMA-CSIC. 

— 15 de desembre de 2008, 

«DNA barcoding and the amphioxux-

tapeworn-clam-stingray connection», a 

càrrec de Nicholas Holland, de l’Scripps 

Institute (Universitat de Califòrnia, San 

Diego, EUA). Facultat de Biologia de la 

UB.

— 15 de desembre de 2008, «Per 

què hi ha (encara) tants animals a l’An-

tàrtida?», a càrrec de Josep M. Gasol, del 

Departament de Biologia Marina i Ocea-

nografia (ICM-CMIMA, Barcelona). Sala 

d’Actes de l’IES Joan Brudieu de la Seu 

d’Urgell.

— 19 de desembre de 2008, «Ex-

ploring the evolution of Gene Regulatory 

Networks in the Polychaete Platyneresis 

dumerilii», a càrrec de Florian Raible 

(Max F. Perutz Laboratories, Campus 

Vienna Biocenter). Facultat de Biologia 

de la UB. 

— 19 de desembre de 2008, «A 

study of potential effects of climatic 

 change on the ecosystems of the Mediter-

ranean Sea: The Alboran Sea case», a 

càrrec de Jordi Solé (IMEDEA, CSIC, 

Mallorca). Sala d’Actes del CMIMA-CSIC. 

— 9 de gener de 2009, «Semina-

ri sobre nous avenços en ecologia micro-

biana». Institut de Ciències del Mar 

(Barcelona).

— 9 de gener de 2009, «Klebsie-

lla pneumoniae coordinates the expres- 

sion of lipid A modifications and capsule 

polysaccharide in response to antimicro-

bial peptides», a càrrec d’Enrique Llobet 

Brossa (CIMERA, Bunyola, Mallorca). 

UIB.

— 15 de gener de 2009, «Carbon 

biogeochemistry and greenhouse gas 

dynamics in boreal lakes and rivers:  

their potential role in regional C budgets», 

a càrrec de Paul del Giorgio (Universitat 

del Quebec a Mont-real). Sala d’Actes  

del CMIMA-CSIC. 

— 23 de gener de 2009, «L’Insti-

tut de Biologia Evolutiva. Una presenta-

ció», a càrrec de Xavier Bellés (Institut de 

Biologia Evolutiva, Barcelona, CSIC). 

Sala d’Actes del CMIMA-CSIC.

— 23 de gener de 2009, «Detecció 

i diversitat del grup de Roseobacter en 

aigües costaneres sotmeses a impacte 

antropogènic», a càrrec de Joana Maria 

Piña Villalonga (Grup de Microbiologia, 

UIB). UIB.

— 28 de gener de 2009, «Malal-

ties víriques emergents i zoonosis», a 

càrrec de F. Xavier Abad Morejón de Gi-
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rón, gestor de laboratoris de biocontenció 

(CReSA, Centre de Recerca en Sanitat 

Animal). IEC. 

— 29 de gener de 2009, «Xa- 

perones bacterianes en cèl·lules d’in- 

secte: efecte sobre la producció pro- 

teica en el sistema d’expressió de baculo-

virus», a càrrec de Mónica Martínez 

Alonso (Departament de Genètica i Mi-

crobiologia, UAB, Bellaterra). Hospital 

Clínic.

— 29 de gener de 2009, «Impli-

cación de la eficiencia catalítica de la 

proteasa NS3/4 del virus de la hepatitis 

C (VHC) en la respuesta al tratamiento 

con interferón (INF)», a càrrec d’Ester 

Aparicio Prats (Fundació IrsiCaixa, Ba-

dalona). Hospital Clínic. 

— 6 de febrer de 2009, «La 

FAO», a càrrec de Jordi Lleonart, del 

Departament de Recursos Marins Reno-

vables de l’ICM (Barcelona). Sala d’Actes 

del CMIMA-CSIC. 

— 7 de febrer de 2009, III Mati-

nal de Noves Tecnologies en Microscòpia 

Electrònica, «Reconeixement molecular 

in situ, criomicroscòpia i tomografia».

— 9 de febrer de 2009, «Origen 

of chromosomal inversions in Drosophi-

la», a càrrec d’Alfredo Ruiz, del Departa-

ment de Genètica i Microbiologia de la 

UAB. Facultat de Biologia de la UB.

— 11 i 12 de febrer de 2009, Dia 

Darwin. Sala d’Actes de l’Institut Cava-

nilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva 

(València).

— 13 de febrer de 2009, «IO-

NAV. Primer velero autónomo oceano-

gráfico», a càrrec de Marc Mateu Llevadot 

(Rücker Lypsa, Barcelona). Sala d’Actes 

del CMIMA-CSIC. 

— 20 de febrer, «Klebsiella pneu-

moniae OmpA subverts the innate im-

mune system», a càrrec de Catalina March 

(CIMERA, Bunyola, Mallorca). Campus 

de la UIB.

— 20 de febrer de 2009, «Relle-

vància del microzooplàncton en les xarxes 

tròfiques marines», a càrrec d’Albert 

Calbet, del Departament de Biologia Ma-

rina i Oceanografia de l’ICM, Barcelona. 

Sala d’Actes del CMIMA-CSIC. 

— 21 de febrer de 2009, Dia 

Darwin. Facultat de Ciències de la Salut 

de la UIC. 

— 27 de febrer de 2009, Curs de 

postgrau (7a edició): «Filogènies i gene-

alogies de DNA: reconstrucció i aplicació». 

— 27 de febrer de 2009, «Biogeo-

chemical approaches to understand coral 

reef engineering and functioning», a 

càrrec de Christian Wild (Head of CORE, 

Universitat de Munic, Alemanya). Sala 

d’Actes del CMIMA-CSIC.

— 3 de març de 2009, «El pro-

jecte Genoma Neanderthal: cap a una 

definició genètica de la nostra espècie», a 

càrrec de Carlos Lalueza, dins de les ac-

tivitats «Any Darwin» a la Facultat de 

Biologia de la UB. 

— 11 de març de 2009, «Com 

gens tan conservats donen morfologies tan 
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diverses? L’evolució darwiniana a la llum 

de la genètica del desenvolupament», a 

càrrec del doctor Jaume Bagunyà (Depar-

tament de Genètica, Facultat de Biologia, 

UB). Sala Pere Coromines de l’IEC. 

— 13 de març de 2009, «L’Ob-

servatori Microbià de Blanes: Per què i 

com», a càrrec del doctor Josep M. Gasol 

(Departament de Biologia Marina i Oce-

anografia, ICM).

— 18 de març de 2009, «Traduir 

Darwin, una experiència impagable per a 

un naturalista», a càrrec de Joandomènec 

Ros.

— 20 de març de 2009, «Meso-

scale distribution patterns of zooplankton 

communities in the north Aegean Sea», a 

càrrec de Stamatina Isari (Hellenic Centre 

for Marine Research, Creta, Grècia, i 

Departament de Biologia Marina i Ocea-

nografia).

— Del 23 al 26 de març de 2009, 

Curs d’introducció a la indústria alimen-

tària: «Del departament de qualitat a la 

petita i mitjana empresa».

— 27 de març de 2009, «Physical 

principale in the self-assembly of virases», 

a càrrec de Toni Luque (Departament de 

Física Fonamental, Facultat de Física, 

UB). Sala d’Actes de l’ICM.

— 31 de març de 2009, presen-

tació del volum 58 de la revista treballs 

de la Societat catalana de Biologia: les 

biotecnologies, a càrrec de Pere Puigdo-

mènech i Francesc Gòdia, editors. Sala 

Nicolau d’Olwer de l’IEC. 

— 1 d’abril de 2009, «TGF-beta: 

de la citostasi a la progressió tumoral i a 

la metàstasi», a càrrec de Roger Gomis, 

investigador d’Icrea (IRBB, Barcelona). 

Sala Nicolau d’Olwer de l’IEC. 

— 3 d’abril de 2009, «El genoma 

de Polaribacter sp. MED152: un manual 

per a sobreviure a la superfície de l’oceà», 

a càrrec de Carles Pedrós-Alió (Departa-

ment de Biologia Marina i Oceanogra- 

fia, ICM, Barcelona). Sala d’Actes del 

CMIMA-CSIC. 

— 3 d’abril de 2009, «How Yer-

sinia enterocolitica resists antimicrobial 

peptides», a càrrec de M. del Mar Reinés 

Bennàssar (CIMERA, Bunyola, Mallorca). 

Campus de la UIB. 

— 16 d’abril de 2009, simposi: 

«La teoria de l’evolució en el segle xxi». 

Aula Magna de la Facultat de Biologia de 

la UB, av. Diagonal, 645, Barcelona. 

— 16 d’abril de 2009, «Efecto de 

la adquisición de resistencia a quinolonas 

en la virulencia de Salmonella spp.», a 

càrrec d’Anna Fábrega (Servei de Micro-

biologia, Hospital Clínic, Barcelona).

—16 d’abril de 2009, «Nuevas 

evidencias sobre la existencia de una fase 

nuclear durante la infección con el virus 

de la peste porcina africana: experimentos 

preliminares», a càrrec de Maria Ballester 

(CReSA, UAB, Bellaterra).

— 17 d’abril de 2009, «Los nue-

vos buques oceanográficos de ámbito 

regional del IEO», a càrrec de José Ignacio 

Díaz Guerrero, coordinador d’Equipa-
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ment Científic (IEO, Madrid). Sala d’Ac-

tes del CMIMA-CSIC. 

— 18 d’abril de 2009, II Jornada 

de Bioquímica del Benestar. Sala Prat de 

la Riba de l’IEC.

— 21 d’abril de 2009, «Darwin 

més que mai: canvi climàtic i el dilema 

del presoner», a càrrec de Joan Pretus 

(UB). Facultat de Biologia de la UB.

— 24 d’abril de 2009, «Los retos 

actuales del darwinismo», a càrrec de Juan 

Moreno (Museu Nacional de Ciències 

Naturals, CSIC, Madrid). Facultat de 

Biologia de la UB.

— 24 d’abril de 2009, «Podem 

viure sense conservants», a càrrec de Raül 

Grau (Universitat Politècnica de Valèn-

cia). Sala d’Actes de l’IES La Pobla de 

Segur. 

— 24 d’abril de 2009, «Applica-

tion to sand samples of an rpoD-based 

PCR procedure to detect Pseudomonas 

sp.», a càrrec de Magdalena Mulet (UIB, 

Mallorca). Campus de la UIB. 

— 27 d’abril de 2009, «Protein 

secretion in e. coli: a two-way road from 

pathogenesis to biotechnology». Campus 

de la UIB. 

— 30 d’abril de 2009, XI Jornada 

de Biologia de la Reproducció. Auditori de  

Caixa Girona.

— 30 d’abril de 2009, «New 

imaging tools for harmful algal bloom 

detection and early warning», a càrrec 

de Lisa Campbell (Department d’Ocea-

nografia de la Universitat A&M de  

Texas, EUA). Sala d’Actes del CMIMA-

CSIC. 

— 30 d’abril de 2009, «Domesti-

cación de Pseudomonas putida con las 

herramientas de la biología sintética», a 

càrrec de Victor de Lorenzo (CNB-CSIC, 

Madrid). Campus de la UIB. 

— 5 i 6 de maig de 2009, 3r Cicle 

de Conferències: «Biologies de sistemes: 

els fonaments». Aula Segimon Serrallon-

ga de la UVic.

— 8 de maig de 2009, «Modelado 

numérico en oceanografía: An essential 

component of most research in oceanog-

raphy frente a The computer: ruin of 

science and threat to mankind», a càrrec 

d’Álvaro Viúdez (Departament d’Oceano-

grafia Física, ICM, Barcelona). Sala 

d’Actes del CMIMA-CSIC. 

— 8 de maig de 2009, «Inmuni-

dad innata en la infección por Trypano-

soma cruzi», a càrrec de Manuel Fresno 

(CBM-CSIC, Barcelona). Campus de la 

UIB. 

— 11 de maig de 2009, «Darwin 

y el diseño inteligente», a càrrec de Fran-

cisco Ayala (Universitat de Califòrnia, Ir-

vine, EUA). Facultat de Biologia de la UB.

— 15 de maig de 2009, «Estruc-

tura poblacional i connectivitat genètica 

en espècies litorals», a càrrec de Marta 

Pascual (Departament de Genètica, UB, 

Barcelona). Sala d’Actes del CMIMA-

CSIC. 

— 15 de maig de 2009, «Bacteri-

al diversity in a calcareous sandy sediment 
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of Mallorca and community response to 

polyaromatic hydrocarbon contamina-

tion», a càrrec d’Ana Belén Suárez  

(IMEDEA-CSIC, Mallorca). Campus de 

la UIB.

— 16 de maig de 2009, Jornada 

d’actualització científica per a professorat 

d’ensenyament secundari i batxillerat. 

Auditori Joan Plaça, Jardí Botànic, UV.

— 22 de maig de 2009, «The 

capsule polysaccharide is an important 

factor on the innate immunity evasion 

mechanisms of Klebsiella pneumoniae», 

a càrrec de David Moranta (CIMERA, 

Mallorca). Campus de la UIB. 

— Del 25 al 29 de maig de 2009, 

Gestió de projectes de recerca i desenvo-

lupament. Sala Puig i Cadafalch de l’IEC. 

— 26 de maig de 2009, simposi 

«Natural Selection in the 21st Century: a 

new homage to Darwin». Sala Prat de la 

Riba de l’IEC. 

— 27, 28 i 29 de maig de 2009, 

4th Meeting of the Intracellular Proteol-

ysis Network. Sala Prat de la Riba de 

l’IEC. 

— 28 de maig de 2009, «Meca-

nismos de supresión de silenciamiento 

génico en ipomovirus», a càrrec d’Ana 

Giner (CSIC-IRTA, Barcelona). Hospital 

Clínic.

— 28 de maig de 2009, «A model 

system to study recombination in HCV 

infection», a càrrec de Gemma Pérez Vi-

laró (UPF). Sala Miquel Servet de l’Hos-

pital Clínic (Barcelona).

— 29 de maig de 2009, «Dor-

mancy in rotifer resting eggs: a model for 

zooplankton organism?», a càrrec d’Es- 

ther Lubzens (Department of Marine Biol-

ogy and Biotechnology, Israel Oceanog-

raphic and Limnological Research, Haifa, 

Israel). Sala d’Actes del CMIMA-CSIC. 

— 29 de maig de 2009, «Gate-

keepers of the biosphere: studying marine 

microorganisms with quantitative diver-

sity studies and environmental genomics», 

a càrrec de Rudolf Amann (MPI, Bremen, 

Alemanya). Campus de la UIB. 

— 2, 4, 9 i 11 de juny, Curs bàsic 

d’estadística. Sala Pi i Sunyer de l’IEC i 

Facultat de Biologia de la UB.

— 5 de juny de 2009, «Genomo-

var assignation of Pseudomonas stutzeri 

clinical strains and description of a novel 

genomovar within the species», a càrrec 

de Claudia Scotta (UIB, Mallorca). Cam-

pus de la UIB.

— 11 de juny de 2009, Assemblea 

General Ordinària de la SCB. Sala Pi i 

Sunyer de l’IEC. 

— 11 de juny de 2009, «Eco-

system structure and climate change in 

the abyss», a càrrec de Craig R. Smith 

(Universitat de Hawai, EUA). Sala d’Ac-

tes del CMIMA-CSIC. 

— 12 de juny de 2009, «The 

marine silica cycle and the role of Antarc-

tic sediments», a càrrec de David J. De-

master (Universitat de l’Estat de Carolina 

del Nord, EUA). Sala d’Actes del CMIMA-

CSIC. 
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— 12 de juny de 2009, «Isoprene 

cycling in marine and coastal environ-

ments», a càrrec de Terry McGenity 

(Universitat d’Essex, Regne Unit). Cam-

pus de la UIB.

— Del 15 al 18 de juny de 2009, 

Curs avançat d’estadística. Facultat de 

Biologia de la UB.

— 19 de juny de 2009, «On the 

evolution and ecological significance of 

nitrogen-fixing cyanobacteria», a càrrec 

de Birgitta Bergman (Universitat d’Esto-

colm, Suècia). Sala d’Actes del CMIMA-

CSIC. 

— 19 de juny de 2009, «Degra-

dación bacteriana de contaminantes: una 

fuente inagotable de nuevos circuitos 

metabólicos y reguladores», a càrrec 

d’Eduardo Díaz (CIB-CSIC). Campus de 

la UIB. 

— 25 i 26 de juny de 2009, XVII 

Jornades de Biologia Molecular. Sala Prat 

de la Riba de l’IEC.

— 26 de juny de 2009, «Molecu-

lar mechanism of substrate binding and 

membrane association of PimA, an essen-

tial glycosyltransferase from mycobacte-

ria», a càrrec de Marcelo Guerin, Ph. D. 

(Departament de Microbiologia, Immu-

nologia i Patologia de la Universitat de 

l’Estat de Colorado, EUA). Facultat  

de Medicina de la UAB.

— 26 de juny de 2009, «Pelagic 

egg development and gonads of viviparous 

fishes», a càrrec de Harry Grier (Institut 

de Recerca Marina de Florida, EUA). 

CMIMA-CSIC. 

 — 6 de juliol de 2009, IX Jorna-

da de Biologia Evolutiva. Sala Pere Coro-

mines de l’IEC.

 

Publicacions

Programa i resums de les comunicacions 

de la IX Jornada de Biologia Evoluti-

va (juliol 2009).

Revista omnis cellula, núm. 18, 19, 20 i 

21.

Revista treballs de la Societat catalana 

de Biologia, vol. 58 (2007): les bio-

tecnologies.

Revista treballs de la Societat catalana 

de Biologia, vol. 59 (2008): Biologia 

de la reproducció. 

Revista treballs de la Societat catalana 

de Biologia, vol. 60 (2009): cent 

cinquanta anys després de l’origen de 

les espècies, de Darwin. 

Què cal Saber?, núm. del 199 al 213.
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Societat Catalana de Filosofia

Any de fundació:  1923

Junta Directiva 

President: Ignasi Roviró i Alemany

Secretari:  Xavier Garcia-Duran Bayona

Tresorer:  Albert Moya Ruiz

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

 Andreu Grau i Arau

 Carme Merchán Cantos

 Francesc Pereña Blasi

 Fèlix Rabal Queixalós

Responsable de publicacions:  Josep Monserrat Molas (vicepresident)

Delegat de l’IEC: Pere Lluís Font 

Nombre de socis:  194

Actes i activitats 

La Secció de Filosofia Antiga de la SCF 

va col·laborar en la Reunió científica de 

l’àrea mediterrània de la International 

Plato Society, organitzada pel Grup de 

Recerca Hermenèutica i Platonisme 

(Universitat de Barcelona) els dies 27, 

28 i 29 d’octubre de 2008 a Barcelona. 

Es va tractar del tema «Estructures for-

mals i forma literària en el teetet, el 

sofista i el polític». Va comptar amb la 

participació de trenta especialistes en 

Plató de l’àrea mediterrània de la Inter-

national Plato Society procedents d’Es-

panya, França, Itàlia, Grècia, Israel així 

com també procedents del Japó, Estats 

Units, Anglaterra, Bèlgica i Portugal, 

entre els quals destaquem Maurizio Mi-

gliori, Luc Brisson, Mauro Tulli, Michel 

Narcy, Francisco L. Lisi i Jordi Sales. Hi 

va participar també el president de la 

IPS, Noburu Notomi.

També els membres de la Secció van 

participar en el Màster en Filosofia i Estudis 

Clàssics de la Universitat de Barcelona, en 

l’assignatura Lectures Platòniques.
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La nostra Secció va col·laborar i 

va participar mensualment, de manera 

ordinària, en les sessions d’estudi del Grup 

de Recerca Hermenèutica i Platonisme de 

la Universitat de Barcelona (codi oficial: 

2005SGR00449), del qual tots els mem-

bres ho són, també, de la Secció de Filo-

sofia Antiga de la SCF i es realitza el 

treball de comú acord entre les dues ins-

titucions.

Igualment, es va preparar el segon 

volum de Philosophy & Dialogue. Studies 

on Plato’s Dialogues, editat pels membres 

de la Secció Antoni Bosch i Veciana i Josep 

Monserrat Molas, dins l’editorial Barcelo-

nesa d’Edicions i la Societat Catalana de 

Filosofia (IEC).

La Secció de Filosofia Medieval va 

organitzar les Conferències d’Història de 

la Filosofia Medieval, realitzades durant el 

mes de novembre de 2008 a la Facultat de 

Filosofia de la UB, a propòsit del setè cen-

tenari de la mort de Joan Duns Escot. Hi 

van participar Francisco Tauste i Rafael 

Ramón Guerrero. També va organitzar les 

IV Jornades Científiques sobre Cultures 

Medievals, realitzades a la seu de l’IEC 

durant el mes de febrer. Hi van intervenir: 

Josep Maria Pujol Sanmartín i Stefano 

Maria Cingolani. Finalment, durant el mes 

de juny, es van realitzar les Jornades de 

Cultures Medievals de l’Institut de Recerca 

en Cultures Medievals. Les sessions van 

tenir lloc a la seu de l’IEC i a la del CSIC.

Conjuntament amb la Fundació 

Bosch i Cardellach de Sabadell, la Secció 

de Filosofia Catalana va organitzar l’Any 

Miquel Carreras i Costajussà (1905-

1938), amb la realització del curs «Miquel 

Carreras i Costajussà (Sabadell, 1905 - 

Térmens de Segre, 1938): història, filoso-

fia, política», del 26 de març al 16 d’abril, 

que es portà a terme a Sabadell, i de la 

jornada «Miquel Carreras i la filosofia 

catalana d’entreguerres (1918-1939)», el 

16 de maig de 2008, a la seu de l’IEC.

Dins la Secció de Filosofia Con-

temporània, el Grup de Filosofia Perso-

nalista va organitzar, el mes de març, la  

I Jornada de Filosofia Personalista al 

Casal Borja de Sant Cugat. A l’acte va 

intervenir Gabriel Amengual, amb la 

ponència «Les pors del segle xxi», en el 

marc del tema les pors i esperances del 

segle xxi.

Dins de la mateixa Secció, el Grup 

de Filosofia Analítica va proposar el se-

minari «10 textos clàssics i contempora-

nis», de formació del professorat des del 

febrer fins al juny, a la seu de l’IEC.

La Societat Catalana de Filosofia 

organitzà, a la ciutat de Vic, l’onzena 

edició dels Col·loquis de Vic, dedicats a 

«La modernitat», els dies 9 i 10 d’octubre 

de 2008. Hi va ser convidat el professor 

Giuseppe di Giacomo.

A banda de les activitats obertes, 

les diferents seccions i grups van realitzar 

la seva tasca ordinària:

— Grup de Filosofia Pràctica: 

lectura i comentari del tractat teològico-

polític, de Spinoza, entre setembre i juny.
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— Grup d’Estudis Sartreans: 

sessions sobre el concepte de temps a 

Sartre i Heidegger.

— Grup de Filosofia Personalista: 

comentari de l’obra d’E. Mounier. El tema 

central va ser «La petita por del segle xx».

Publicacions

anuari de la Societat catalana de filo-

sofia, núm. 19 (2008).

Monserrat Molas, Josep; Roviró Alemany, 

Ignasi (cur.). la memòria. Barcelona: 

SCFIL: Ajuntament de Vic, 2008. 

(Col·loquis de Vic; 12) 

[Afegit de 2007: Portavella Cremades, 

Ramon. crisi contemporània de la 

filosofia. Dimensió educativa. SCFIL: 

Barcelonesa d’Edicions, 2007.]
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Societat Catalana de Física

Any de fundació: 1986*

Junta Directiva

President: Josep Enric Llebot Rabagliati 

Vicepresidenta: Núria Ferrer i Anglada

Secretari: Agustí Poch i Parés

Tresorer: Xavier Batlle Gelabert

Vocals: Albert Bramon Planas

 Carlos Castel Subias

 Joan Cuxart Rodamilans

 Salvador Estradé Sobrepere

 M. Àngels Garcia Bach

 Xavier Granados Garcia

 Albert Gras Martí

 Oriol Guasch Fortuny

 Xavier Jaén Herbera

 Ignasi Juvells i Prades

 Ignasi Labastida i Juan

 Josep Llosa i Carrasco

 Xavier Magrans i Fontrodona

 Jordi Miralda Escudé 

 Jordi Mur Petit

 Joan Àngel Padró i Càrdenas

 Josep M. Pons i Ràfols

 Llorenç Porquer Seguí

 Antoni Roca Rosell

 Ramon Sala Gasset

 Anna Sanahuja Mota

 Santiago Vallmitjana Rico

Delegat de l’IEC: David Jou i Mirabent

Nombre de socis: 452

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

Físiques, Químiques i Matemàtiques, fundada el 1932.

08 Memoria 2008-2009 (363-474).indd   387 10/03/16   09:54



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

08
-2

00
9

388

Activitats

XXiV trobades científiques de la Medi-

terrània: «la física en les ciències de la 

vida». Maó (Menorca), 6-8 d’octubre de 

2008.

Les Trobades Científiques de la 

Mediterrània, que organitzen cada any  

la Societat Catalana de Física i la Secció 

de Ciència i Tècnica de l’Institut Menorquí 

d’Estudis amb el suport de diverses insti-

tucions acadèmiques del seu àmbit lin-

güístic, tenen com a objectiu proveir un 

marc adequat per a l’intercanvi d’experi-

ències i de coneixements sobre un tema 

actual de recerca. A més de constituir un 

fòrum científic, contribueixen a facilitar 

la relació i la comunicació entre els cien-

tífics i els tecnòlegs de l’entorn més proper.

En l’organització de l’edició de 

l’any 2008 també va participar l’Institut 

de Nanociència i Nanotecnologia de la 

Universitat de Barcelona (IN2UB). Un dels 

seus principals objectius va ser reflectir 

de quina manera la física, la química, la 

biologia, la medicina, la farmacologia i 

altres disciplines es troben cada cop més 

interrelacionades pel que fa a la recerca 

en l’àmbit de les ciències de la vida.

El comitè organitzador de les 

Trobades fou format per Xavier Batlle 

(UB, IN2UB, SCF), coordinador; Amílcar 

Labarta (UB, IN2UB), Daniel Navajas 

(UB, IN2UB, CIBER, IBEC), Núria Ferrer 

(UPC, SCF) i Arben Merkoçi (UAB, ICN).

La trobada es va organitzar en set 

sessions temàtiques:

1. Biofísica molecular i cel·lular

2. Bioenginyeria

3. Biosensors

4. Nanopartícules i clústers

5. Diagnòstic per la imatge i física 

mèdica

6. Biomedicina

7. Física en sistemes biològics.

Aquestes set sessions van aplegar 

un total de trenta-vuit presentacions: tres 

conferències plenàries a càrrec de convi-

dats de centres de recerca europeus, divuit 

xerrades semiplenàries per invitació i 

disset presentacions orals. Les conferèn-

cies plenàries foren:

— «Mechanical control of protein 

conformation», a càrrec de Matthias Rief 

(Universitat Tècnica de Munic).

— «Biosensors: the crossroad 

between biology and organic chemistry», 

a càrrec d’Anthony P. F. Turner (Univer-

sitat de Cranfield).

— «Building cell movements step 

by step», a càrrec de Timo Betz, L-L. 

Pontani i C. Sykes (Secció de Recerca, 

Institut Curie, UMR CNRS).

Universitat catalana d’estiu: «2009, 

any internacional de l’astronomia  

i 200 aniversari de Darwin»

Coordinació de l’Àrea de Tecnologia (Fí-

sica): Núria Ferrer (UPC, vicepresidenta 

de la Societat Catalana de Física). Prada 

de Conflent, del 21 al 25 d’agost de 2009.

Fa quatre-cents anys que Galileo 

Galilei apuntà cap al cel amb un telesco-
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pi. Aquest fet marcà l’inici d’unes obser-

vacions transcendents per al coneixement 

de l’univers. Per això el 2009 fou designat 

Any de l’Astronomia.

cursets

— «L’energia del Sol, l’edat de la Terra i 

la teoria de l’evolució: un debat del segle 

xix», a càrrec de Jordi Miralda (Institució 

Catalana de Recerca i Estudis Avançats, 

Institut d’Estudis Espacials de Catalunya 

- Universitat de Barcelona).

— «Darwin i Brown: l’apassio-

nant història del moviment brownià», a 

càrrec de Josep Lluís Solé (Universitat 

Autònoma de Barcelona).

— «El descobriment de planetes 

al voltant de les estrelles», a càrrec de 

Jordi Miralda (Institució Catalana de 

Recerca i Estudis Avançats, Institut d’Es-

tudis Espacials de Catalunya - Universitat 

de Barcelona).

— «Programació, mutació i com-

petència: evolució, a la vida, a la ment, a 

la societat», a càrrec de Carles Perelló 

(Universitat Autònoma de Barcelona).

— «La modelització matemàtica 

en neurociència i els seus aspectes evolu-

tius», a càrrec d’Antoni Guillamon (Uni-

versitat Politècnica de Catalunya).

— «Darwin, naturalista», a càrrec 

de Joandomènec Ros (Departament 

d’Ecologia, Universitat de Barcelona i 

Institut d’Estudis Catalans).

— «Models matemàtics d’alguns 

aspectes de l’evolució dels éssers vius: dels 

insectes periòdics als virus bacteriòfags», 

a càrrec d’Àngel Calsina (Universitat 

Autònoma de Barcelona).

— «La teoria de l’evolució i les 

seves implicacions en biologia, ecologia i 

alguns altres camps. Els debats a què donà 

lloc», a càrrec de Joandomènec Ros (De-

partament d’Ecologia, Universitat de 

Barcelona i Institut d’Estudis Catalans).

— «De le voyage dans la lune 

(1902) a la carta esférica (2000): l’as-

tronomia al cinema i la literatura», a 

càrrec de Manuel Moreno (Departament 

de Física i Enginyeria Nuclear, Universitat 

Politècnica de Catalunya).

olimpíada de física

Des de l’any 1996 la Societat Catalana de 

Física organitza la fase catalana de l’Olim-

píada Internacional de Física. L’objectiu 

és realitzar un procés de selecció entre els 

estudiants d’ensenyament secundari (se-

gon de batxillerat) amb bones actituds per 

a la comprensió de la física. Els estudiants 

seleccionats representen el conjunt de 

districtes universitaris catalans en la fase 

espanyola de l’Olimpíada Internacional 

de Física. Per tal d’estalviar desplaça-

ments, des de l’any 2000 les proves de 

selecció s’efectuen a Barcelona, Girona, 

Lleida i Tarragona. 

L’any 2009 les proves de selecció 

es van celebrar el dia 1 de febrer a la 

Facultat de Física de la Universitat de 

Barcelona, a l’Escola Politècnica Superior 

de Lleida, a la Facultat de Química de la 
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Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 

i a l’Escola Politècnica Superior de la 

Universitat de Girona. En total s’hi van 

presentar vuitanta-tres estudiants de 

trenta-sis centres d’ensenyament secun-

dari de tot Catalunya. Després d’una 

acurada revisió de les proves realitzades 

pels estudiants presentats, la comissió va 

seleccionar, per a la fase final, quinze 

estudiants com a representants de les 

universitats catalanes.

Aquests estudiants van rebre de 

mans del president de la Societat Catala-

na de Física, en un acte públic celebrat el 

divendres 13 de març de 2009 a la Sala 

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

ditatiu de la seva selecció i també un 

petit obsequi consistent en un lot de llibres 

de física que serviran per a ajudar a com-

plementar-ne la formació en el seu futur 

ensenyament universitari. 

Com a preparació addicional per 

a la fase estatal els alumnes seleccionats 

van realitzar els dies 27 de març i 2 d’abril 

una sessió preparatòria de caràcter expe-

rimental al Laboratori de Física Moderna 

de la Facultat de Física de la Universitat de  

Barcelona.

Les proves de la fase estatal de 

l’Olimpíada de Física es van fer a Pam-

plona del 24 al 27 d’abril. L’actuació dels 

estudiants catalans va ser en conjunt 

excel·lent. Tots ells obtingueren premis: 

una medalla d’or (obtinguda per l’estudi-

ant Lluís Viñas Castelló, del centre Bell-

lloc del Pla de Girona, que fou el tercer 

classificat), set medalles de plata, quatre 

medalles de bronze i tres mencions d’ho-

nor. És digne d’esmentar el bon ambient 

que va dominar entre tots els estudiants 

que es van desplaçar a Astúries. Valorem 

molt positivament les experiències viscu-

des pels estudiants, que sens dubte servi-

ran per a millorar la seva formació i fo-

mentar encara més el seu interès per la 

física, que és a la base de tots els avenços 

científics i tecnològics.

Les proves de la fase internacional 

de l’Olimpíada, a les quals assistí l’estu-

diant Lluís Viñas, es feren a Yucatan 

(Mèxic) de l’11 al 19 de juliol de 2009 i 

les de l’Olimpíada Iberoamericana, a 

Santiago de Xile del 27 de setembre al 3 

d’octubre.

V Jornada de física i Química a l’iec

La Societat Catalana de Física, conjunta-

ment amb la Societat Catalana de Quími-

ca i l’Associació de Professors de Física i 

Química de Catalunya, ja fa cinc anys que 

organitza una jornada temàtica adreçada 

als professors de física i química de se-

cundària. Aquesta jornada se celebra a la 

tardor a la seu de l’Institut d’Estudis 

Catalans.

Els temes tractats a les quatre 

primeres edicions foren: «La física i la 

química en la transició entre la secundà-

ria i els estudis superiors», «Els avenços 

en física i química i l’actualització dels 

continguts a l’educació secundaria», 

«Competències bàsiques i científics com-
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petents» i «Noves propostes per a la  

física i la química de secundària. Apor-

tacions de l’àmbit universitari», respec-

tivament.

El tema de la V Jornada, que es 

va celebrar el dimecres 15 d’octubre a la 

Sala Prat de la Riba de la seu de l’IEC, 

fou «La nova matèria de batxillerat: Ci-

ències per al món contemporani».

Es van presentar les ponències 

següents:

— «Actuacions de l’ApFQC en la 

planificació i el desenvolupament del 

currículum de la matèria CMC», a càrrec 

de Tura Puigvert Masó, professora de fí-

sica i química (IES Alexandre Satorras, 

Mataró).

— «El OPI como soporte tecno-

lógico del profesor», a càrrec de Pedro 

Olmos, investigador titular del Departa-

ment de Projectes Estratègics (Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioam- 

bientales y Tecnológicas - CIEMAT- MCI).

— «Què ofereix el CSIC en recer-

ca i divulgació d’interès social?», a càrrec 

de Mercè Fernández Via, responsable de 

comunicació a la Delegació del CSIC a 

Catalunya.

— «El canvi climàtic i les seves 

implicacions socials», a càrrec de Tomàs 

Molina, cap de Meteorologia de Televisió 

de Catalunya.

— «El uso de la energía en la vida 

cotidiana: recursos, consumo y repercu-

siones sociales y ambientales, una pro-

puesta temática para CMC», a càrrec 

d’Antonio de Pro Bueno, catedràtic de 

Didàctica de las Ciències Experimentals 

(Universitat de Múrcia).

— «Tecnologies de la informació: 

els nous materials per a les memòries del 

futur», a càrrec de Gervasi Herranz (Ins-

titut de Ciència de Materials de Barcelona, 

ICMAB-CSIC).

— «Explicacions científiques a 

través de la cuina», a càrrec de Pere Cas-

tells, responsable del Departament de 

Recerca Gastronòmica i Científica (Fun-

dació Centre Internacional de Cultura de 

l’Alimentació i Recerca Gastronòmica  

de Sant Benet de Bages).

— «Noves tecnologies i propostes 

de treball amb els alumnes», a càrrec de 

Xavier Kirchner (Fundació Catalana per 

a la Recerca).

La Jornada va finalitzar amb el 

debat «Aportacions de la física i la quí-

mica a les ciències per al món contempo-

rani. Quins recursos poden facilitar la 

tasca als professors/es de CMC? Conclu-

sions i propostes».

Premi Jordi Porta i Jué per a estudiants

El Premi Jordi Porta i Jué, instituït l’any 

1962, s’ofereix a un treball d’investigació, 

bibliogràfic o d’assaig sobre física fet per 

estudiants.

Enguany només s’hi presentaren 

dos treballs. El jurat, constituït per Joa-

quim Casulleras Ambrós, Núria Ferrer 

Anglada i Agustí Poch Parés, després de 

valorar els treballs presentats i de consi-
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derar els informes que es varen sol·licitar 

a experts en els corresponents àmbits, va 

acordar deixar desert el premi d’aquesta 

convocatòria.

Premis per als treballs de recerca  

de batxillerat

La Societat Catalana de Física va convo-

car per setena vegada aquests premis amb 

l’objectiu d’estimular la redacció de tre-

balls d’iniciació a la recerca sobre temes 

de física. Aquests premis van adreçats als 

estudiants de batxillerat. Enguany s’hi 

presentaren cinquanta-tres treballs. 

El veredicte del jurat de la setena 

edició fou atorgar els dos premis als tre-

balls següents:

— construcció d’un espectrosco-

pi amb material d’ús quotidià, fet per 

l’estudiant David Fuertes Roncero, de 

l’IES Barres i Ones de Badalona, sota la 

direcció del professor tutor Juan Carlos 

Calpe Calpe.

— alguns aspectes del generador 

electrostàtic gotejador de Kelvin, fet pels 

estudiants Pau Atienza Roca i Adrià del 

Arco Olivé, de l’IES Lluís de Requesens 

de Molins de Rei, sota la direcció del 

professor tutor Lluís Nadal Balandras.

També va acordar donar dos ac-

cèssits als treballs següents:

— física i bàsquet, fet per l’estu-

diant Jonathan Achcaoucaou Carbó, de 

l’IES El Foix de Santa Margarida i els 

Monjos, sota la direcció de la professora 

tutora Inmaculada Cuadrado Bello.

— Disseny, construcció i anàlisi 

del vol d’un coet, fet per l’estudiant Gui-

llem Solé Bonet, del Col·legi Pare Manya-

net de Barcelona, sota la direcció del 

professor tutor José Manuel López Mejías.

XVi cicle de conferències  

«física oberta»

El dijous 23 d’octubre de 2008, a la 

Sala Pi i Sunyer de la seu de l’IEC, es 

va fer la conferència inaugural del curs 

2008-2009, amb el títol «El LHC: una 

Larga Historia Colectiva», a càrrec 

d’Enrique Fernández, catedràtic de la 

Universitat Autònoma de Barcelona i 

president del Comitè de Política Cien-

tífica del CERN.

La resta de conferències del cicle 

foren:

— «2009, Any Internacional de 

l’Astronomia: un univers per descobrir», 

a càrrec de Francesca Figueras (Departa-

ment d’Astronomia i Meteorologia de la 

UB). Sala Pi i Sunyer de l’IEC, 18 de fe-

brer de 2009.

— «Nanofils semiconductors: 

creixement, propietats, aplicacions», a 

càrrec d’Anna Fontcuberta (Laboratori 

dels Materials Semiconductors, Insti- 

tut dels Materials, Escola Politècnica 

Federal de Lausana, Suïssa. Sala Pi i 

Sunyer de l’IEC, 2 d’abril de 2009. 

— «Microscopy at the bottom», a 

càrrec d’Ute Kaiser (Universitat d’Ulm, 

Alemanya). Sala Nicolau d’Olwer de 

l’IEC, 5 de maig de 2009.
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Participació en el cicle de conferències 

sobre «els premis Nobel de l’any 2008»

El Premi Nobel de Física de l’any 2008 

fou concedit a Yoichiro Nambu pel desco-

briment del mecanisme de la ruptura 

espontània de simetria en la física suba-

tòmica i a Makoto Kobayashi i Toshihide 

Maskawa pel descobriment de l’origen de 

la ruptura de simetria, gràcies a la qual 

es pot predir l’existència d’almenys tres 

famílies de quarks en la naturalesa.

— «Simetries subtilment trenca-

des», a càrrec de Joan Soto, del Departa-

ment d’Estructura i Constituents de la 

Matèria (UB). Seu de l’IEC, 17 de desem-

bre de 2008.

exposició «la física és a la base de tot» 

Segona edició. Març de 2009

L’any 2007, amb motiu de la celebració 

de l’Any Mundial de la Física, la Societat 

Catalana de Física va organitzar una 

exposició experimental amb el nom «La 

física és a la base de tot» a la seu de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans.

L’èxit que va tenir aquesta inicia-

tiva va fer que la Junta Directiva de la 

Societat es plantegés repetir l’experiència 

enguany amb la intenció de consolidar-la 

com una activitat de caràcter biennal.

Aquesta segona edició de l’expo-

sició es va fer al mateix lloc des del 3 fins 

al 9 de març i va comptar amb la partici-

pació de professorat de la Facultat de 

Física de la Universitat de Barcelona, la 

Universitat Politècnica de Catalunya,  

la Universitat Autònoma de Barcelona, 

l’Associació de Professors de Física i Quí-

mica de Catalunya i l’Institut de Ciència 

de Materials de Barcelona. El disseny de 

continguts de l’exposició es va centrar en 

un públic majoritàriament en edat escolar, 

de centres d’ensenyament de secundària, 

ja que és el germen dels futurs científics i 

tecnòlegs.

L’exposició estava dividida en tres 

àmbits:

a) Àmbit de demostracions de la 

física experimental clàssica. Aquesta part 

estava formada per un extraordinari con-

junt de maquetes, construïdes per Ramon 

Majem, de Balsareny.

b) Àmbit de ciència i tecnologia 

actual. Es disposaren dins d’aquest àmbit 

quatre experiments relacionats amb les 

noves tecnologies i materials localitzats en 

sis taules de treball: Superconductivitat, 

Materials amb memòria de forma, Tècni-

ques de control ambiental amb làser 

(LIDAR) i Energies renovables.

c) Àmbit de l’astronomia, amb 

motiu de l’Any Internacional de l’Astro-

nomia. En aquest àmbit es feien descrip-

cions, ajudades amb unes excel·lents 

projeccions, sobre el Sol, la Lluna, el 

sistema solar, constel·lacions i galàxies, 

evolució estel·lar i descripcions de l’uni-

vers en general.

A les sessions explicatives dels 

diferents àmbits van assistir uns vuit-

cents vint estudiants provinents de vint-

i-sis centres d’ensenyament (disset insti-
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tuts d’ensenyament secundari i nou 

escoles). Aquestes dades, juntament amb 

l’entusiasme dels participants, fan que la 

valoració de l’activitat sigui molt positiva 

i que es consolidi la intenció de repetir-la 

biennalment.

Col·laboracions

Durant aquest curs la SCF va col·laborar 

en:

— l’exposició «Dos mil·lennis de 

magnetisme», organitzada per la Biblio-

teca de Física i Química de la Universitat 

de Barcelona,

— els Encontres amb el Tercer 

Cicle, activitats organitzades per un col-

lectiu d’estudiants de tercer cicle de la 

Facultat de Física de la UB.

Revista digital ‘Recursos de física’

El mes d’octubre de 2007 va sortir el 

número 0 de la revista digital Recursos de 

física (http://www.rrfisica.cat).

Aquesta revista és una publicació 

digital periòdica que la Societat Catalana 

de Física, en col·laboració amb la Xarxa 

Telemàtica Educativa de Catalunya 

(XTEC), ha posat a l’abast dels professors 

de física de secundària i primers cursos 

universitaris perquè puguin compartir els 

seus recursos.

Durant el curs 2008-2009 se’n 

van editar els números següents:

— Recursos de física, núm. 2 

(tardor 2008).

— Recursos de física, núm. 3 

(primavera 2009).

Publicacions

La Societat Catalana de Física publica dos 

números cada any de la Revista de física. 

Aquesta revista d’alta divulgació en física, 

que fa anys que s’edita, té un alt grau 

d’acceptació entre tots els físics de parla 

catalana i ha permès una connexió més 

gran entre la comunitat científica, així 

com un coneixement acurat del que fan 

companys d’arreu. Un altre aspecte que 

cal assenyalar és que la continuïtat i la 

seriositat de la publicació han servit per 

a donar a conèixer la Societat Catalana 

de Física a llocs i persones als quals no 

hauria estat fàcil arribar per uns altres 

camins.

— Revista de física, vol. 4, núm. 

5 (2n semestre 2008).
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Societat Catalana de Química 

Any de fundació: 1986*

Junta Directiva 

President: Romà Tauler i Ferré

Secretari: Eric Jover i Comas

Tresorera: Cristina Palet i Ballús

Vocals: Pere Alemany i Cahner

 Carles Bo Jané

 Josep Bonjoch Sesé

 Joan Cabré Castellví

 Aureli Caamaño Ros

 Josefina Guitart i Mas

 Manuela Hidalgo Muñoz

 Jordi Llorca Piqué

 Jaume Puy Llorens

 Concepció Rovira i Angulo

 Pilar Salagre Camero

 Pau Serra Prat

 Xavier Tomàs Morer

Delegada de l’IEC: Pilar González Duarte

Nombre de socis: 620 ordinaris

 85 estudiants

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

Químiques i Matemàtiques, fundada el 1932.

Activitats

assemblea General

El 17 de desembre de 2008 la Societat 

Catalana de Química celebrà l’Assemblea 

General de socis. 

european association for chemical  

and Molecular Sciences, eucheMS

La Societat Catalana de Química és soci-

etat membre de l’EuCheMS des del gener 

de 2008.
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Assistència del president de la 

SCQ, Romà Tauler, a l’Assemblea General 

de l’EuCheMS, celebrada a Stavanger, 

Noruega, el 10 d’octubre de 2008.

Assistència d’Eric Jover, secretari 

de la Junta de la SCQ i especialista en 

química ambiental, a la reunió dels mem-

bres de la Divisió de Química Ambiental 

de l’EuCheMS celebrada a Estocolm, 

Suècia, del 14 al 17 de juny de 2008.

Debats de química

El 19 d’abril de 2009 se celebrà a l’Insti-

tut d’Estudis Catalans el debat «Dificul-

tats conceptuals en l’aprenentatge de la 

química a l’educació secundària».

El programa constà d’una ponèn-

cia, de la presentació d’activitats d’aula 

del projecte presentat en la ponència i 

d’un debat final:

— «Students’ Misconceptions in 

Learning Chemistry: a theoretical appro-

ach to their prevention, diagnosis, and cure 

– Els errors/conceptes erronis dels alumnes 

en l’aprenentatge de la química: una pro-

posta teòrica per a prevenir-los, diagnos-

ticar-los i solucionar-los», a càrrec de Kirk 

Robert Dorion (Facultat d’Educació, 

Universitat de Cambridge, Regne Unit).

— Presentació d’activitats d’aula 

del projecte traduïdes al català, a càrrec 

de Kirk Robert Dorion (Universitat de 

Cambridge), amb la col·laboració d’Au-

reli Caamaño i Fina Guitart (SCQ).

— Debat: «En quina mesura el 

marc teòric del projecte i les activitats 

proposades poden contribuir a millorar la 

comprensió dels conceptes en les classes 

de química?», moderat per Aureli Caa-

maño i Fina Guitart (SCQ). En la segona 

part de l’acte es lliuraren els premis i 

mencions de la tercera edició dels Premis 

als Treballs de Recerca de Batxillerat dins 

l’Àmbit de la Química.

Jornades científiques

En aquestes jornades, diferents ponents 

exposen el seu punt de vista respecte a un 

tema ampli i, sovint, polèmic. En aquest 

any se’n van organitzar les següents:

«la nova matèria de batxillerat 

‘ciències per al món contemporani’»

Sala Prat de la Riba, Institut d’Estudis 

Catalans, 15 d’octubre de 2008. V Jorna-

da de Física i Química, organitzada con-

juntament amb la Societat Catalana de 

Física i l’Associació de Professors de Física 

i Química de Catalunya. El programa va 

incloure les conferències i el debat següents:

— «Actuacions de l’APFQC en la 

planificació i el desenvolupament del 

currículum de la matèria CMC», a càrrec 

de Tura Puigvert Masó, professora de fí-

sica i química (IES Alexandre Satorras de 

Mataró).

— «El OPI como soporte tecno-

lógico del profesor», a càrrec de Pedro 

Olmos (Departament de Projectes Estra-

tègics del Centre d’Investigacions Ener-

gètiques, Mediambientals i Tecnològiques 

del Ministeri de Ciència i Innovació).
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— «Què ofereix el CSIC en recer-

ca i divulgació d’interès social?», a càrrec 

de Mercè Fernández Via, responsable de 

comunicació a la Delegació del CSIC a 

Catalunya.

— «El canvi climàtic i les seves 

implicacions socials», a càrrec de Tomàs 

Molina, cap de Meteorologia de Televisió 

de Catalunya.

— «El uso de la energía en la vida 

cotidiana: recursos, consumo y repercu-

siones sociales y ambientales. Una pro-

puesta temática para CMC», a càrrec 

d’Antonio de Pro Bueno, catedràtic de 

Didàctica de les Ciències Experimentals 

de la Universitat de Múrcia.

— «Tecnologies de la informació: 

els nous materials per a les memòries del 

futur», a càrrec de Gervasi Herranz (Ins-

titut de Ciència de Materials de Barcelona, 

CSIC).

— «Explicacions científiques a 

través de la cuina», a càrrec de Pere Cas-

tells, responsable del Departament de 

Recerca Gastronòmica i Científica de la 

Fundació Alícia, de Sant Benet de Bages.

— «Noves tecnologies i propostes 

de treball amb els alumnes», a càrrec de 

Xavier Kirchner (Fundació Catalana per 

a la Recerca).

— Debat: «Aportacions de la físi-

ca i la química a les ‘Ciències per al món 

contemporani’. Quins recursos poden 

facilitar la tasca als professors de CMC? 

Conclusions i propostes», moderat per 

Teresa Morató. 

14a conferència fèlix Serratosa

Amb la col·laboració del Consell Superior 

d’Investigacions Científiques, la Secció de 

Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estu-

dis Catalans, la Universitat de Barcelona, 

la Universitat Autònoma de Barcelona  

i la Real Sociedad Española de Química.

Durant l’esdeveniment, de dos 

dies de durada, es pronunciaren les con-

ferències següents:

— Sala d’Actes de l’Institut de 

Química Avançada de Catalunya del 

CSIC, 19 de gener de 2009:

•  «Nanostructuring  functional 

molecules. From basic science to applica-

tions», a càrrec de Jaume Veciana Miró, 

professor d’investigació del CSIC (Institut 

de Ciència de Materials de Barcelona).

•  «Biology  oriented  synthesis 

(small molecules for biology, cheminfor-

matics, bioinformatics)», a càrrec de 

Herbert Waldmann, professor de química 

(Institut Max Planck de Fisiologia Mole-

cular, Dortmund).

— Aula Enric Casassas de la 

Facultat de Química de la UB, 20 de gener 

de 2009:

•  «New methods for the immobi-

lization of peptides and proteins (surface 

chemistry, protein arrays, bioassays)», a 

càrrec de Herbert Waldmann, professor 

de química (Institut Max Planck de Fisi-

ologia Molecular, Dortmund). 

Viii Memorial enric casassas

La Societat Catalana de Química va par-
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ticipar en la celebració del VIII Memorial 

Enric Casassas, sota el lema «Biotecnolo-

gia industrial». Sala d’Actes de l’edifici 

principal de l’Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria Agrària de la UdL, 27 de 

novembre de 2008.

El programa constà de les confe-

rències següents:

— «Biotecnologia industrial», a 

càrrec de Josep Castells, de l’Institut Uni-

versitari de Ciència i Tecnologia.

— «Biotransformaciones en la 

industria farmacéutica», a càrrec d’An-

drés Alcántara, de la Universitat Complu-

tense de Madrid.

— «Nuevos tipos de biodiésel», a 

càrrec de Diego Luna, de la Universitat 

de Còrdova.

— «Química verde: uso de lipasas 

para la producción de compuestos de 

interés industrial», a càrrec de Vicente 

Gótor, de la Universitat d’Oviedo.

iii Jornades sobre l’ensenyament  

de la física i la Química: 

«competències: nous currículums  

i formació del professorat»

CosmoCaixa, Barcelona, 15 i 16 de maig 

de 2009. Organitzades pel Col·legi Oficial 

de Doctors i Llicenciats en Filosofia i 

Lletres i en Ciències de Catalunya, el 

Centre de Documentació i Experimentació 

en Ciències i Tecnologia (CDECT), el 

Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya i CosmoCaixa, Museu de la 

Ciència de la Fundació La Caixa; amb la 

col·laboració entre d’altres d’EduQ (Edu-

cació Química) de la Societat Catalana de 

Química.

Durant les Jornades, de dos dies, 

es feren les conferències i la taula rodona 

següents:

— «Inspiring better teaching of 

science: a UK-wide professional develop-

ment programme / Promoure un millor 

ensenyament de la ciència: un ampli 

programa de desenvolupament professi-

onal al Regne Unit», a càrrec de Miranda 

Stephenson, subdirectora del Centre Na-

cional d’Aprenentatge de la Ciència 

(Universitat de York, Regne Unit).

— Taula rodona: «Les competèn-

cies en els nous currículums de física i 

química: referències europees», amb la 

participació de Digna Couso (CRECIM i 

Departament de Didàctica de la Matemà-

tica i les Ciències Experimentals de la 

UAB), Philippe Delsate (Association 

Belge des Professeurs de Physique et de 

Chimie, Bèlgica), Giorgio Häusermann 

(Consell Directiu de l’AIF, Associazione 

per l’Insegnamento della Fisica, Itàlia) i 

Françoise Lapendry (associació francesa 

UdPPC, Union des Professeurs de Physi-

que et Chimie). Moderada per Josep Co-

rominas (Escola Pia de Sitges).

16 de maig de 2009.

— «Las competencias científicas: 

concepción, teoría y aplicación práctica», 

a càrrec de Juana Nieda, catedràtica de 

secundària de biologia i geologia, i ins-

pectora (Madrid). 
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Jornada/curs de Química Verda

Facultat de Química de la Universitat 

Rovira i Virgili, Tarragona, del 28 al 30 

d’abril de 2009. Organitzada per la Fa-

cultat de Química de la URV, amb la col-

laboració, entre d’altres, de la Societat 

Catalana de Química.

Durant la jornada es feren els 

actes següents:

— Conferència: «Dissolvents 

verds per una química eficient», a càrrec 

de Leonor Ventosa, investigadora de 

l’Institut de Ciència de Materials de Bar-

celona.

— Taula rodona sobre ètica pro-

fessional, amb la participació de Marc 

Serra, director tècnic de l’empresa  

ROGASA; Enedina Espallargas, cap del 

Departament de Medi Ambient de Repsol 

Química; Julián Zubimendi, professor de 

l’àrea de filosofia de la URV, i Joan Igual, 

degà de la Facultat de Química de la URV.

— Documental la última hora i 

debat per part de Daniel Pi, diputat al 

Parlament de Catalunya, i Txiqui López 

(Mediterrània - Centre d’Iniciatives Eco-

lògiques).

Conferències

— «Magnetism —a Mysterious Force of 

Nature— and some of its consequences», 

a càrrec de Peter Day, Fullerian Professor 

of Chemistry (David Faraday-Research 

Laboratory, The Royal Institution of 

Great Britain, Londres). Conferència in-

augural de l’exposició «Magnetisme: de la 

pedra màgica a la brúixola molecular», 

organitzada per la Biblioteca de Física i 

Química de la Universitat de Barcelona, 

amb la col·laboració entre d’altres de la 

Societat Catalana de Química. Aula Mag-

na Enric Casassas de les Facultats de Físi-

ca i Química de la Universitat de Barcelo-

na, Barcelona, 8 d’octubre de 2008.

— «El canvi climàtic a secundà-

ria», a càrrec de Claudi Mans Teixidó, 

professor emèrit del Departament d’En-

ginyeria Química de la Universitat de 

Barcelona. Conferència pronunciada en el 

marc de l’acte de presentació de la revis-

ta educació Química (eduQ) a la seu del 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de Cata-

lunya. Aquesta activitat estava inclosa en 

la Setmana de la Ciència. Sala Ramon 

Fuster del Col·legi, Barcelona, 11 de no-

vembre de 2008.

Cursos

Gestió de projectes de recerca  

i desenvolupament

Sala Puig i Cadafalch, Institut d’Estudis 

Catalans, del 25 al 29 de maig de 2009. 

Organitzat conjuntament per la Societat 

Catalana de Química i la Societat Cata-

lana de Biologia i BioRegió de Catalunya 

(BioCat).

El curs, estructurat en cinc sessi-

ons, comptà amb els ponents Ramon 

Bosser, Josep Bou, Xavier Llauradó, Luis 

Ruiz i Joan Salgado, especialistes en  

R+D.
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Premis

Premis per a estudiants

El premi per a estudiants de la Societat 

Catalana de Química fou instituït l’any 

1962 i és ofert a un treball d’investigació, 

bibliogràfic o d’assaig sobre química. 

Aquest curs es convocà per quaranta-si-

sena vegada. El 2009 fou atorgat a Max 

Garcia i Melchor pel treball estudi teòric 

de l’etapa de transmetal·lació de la reac-

ció d’acoblament creuat c-c de Negishi 

catalitzada per Pd, realitzat al Departa-

ment de Química de la Universitat Autò-

noma de Barcelona.

Premis als treballs de Recerca de 

Batxillerat dins l’Àmbit de la Química

Premi ofert als alumnes de batxillerat per 

treballs de recerca lliurats i qualificats al 

llarg del curs acadèmic 2008-2009. En la 

seva tercera edició, fou atorgat a l’estudi-

ant Clàudia Colomina i Guitart, de l’Es-

cola Súnion, de Barcelona, pel seu treball 

Què és la química per als nens i els joves?.

Així mateix, s’acordà concedir una 

menció honorífica als treballs finalistes 

Muntatge i caracterització d’una placa 

DSSc. Buscant potència, dels alumnes 

Eduard Escribano Esturgó, Brenda Mont-

serrat Liébana, Carles Rodríguez Franch 

i Aina Sansa Perna, de l’IES Castellar de 

Castellar del Vallès; el sabor del cacau, 

de l’alumna Blanca Soldevila Martín-

Pero, de l’IES de Vic, i investigació de la 

pèrdua de la vitamina c en la cocció de 

la col, de l’alumna Georgina Güell Fal-

gueras, de l’IES Jaume Vicens Vives de 

Girona.

Presentació de publicacions

Presentació de la revista educació 

Química: eduQ 

— Seu del Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ci-

ències de Catalunya, Sala Ramon Fuster 

del Col·legi (Barcelona), 11 de novembre 

de 2008. 

— Centre de congressos Ciutat 

d’Elx en el marc de les XIII Jornades de 

l’AEFiQ-Curie: «Intercanvi d’experiènci-

es per a ensenyar i aprendre física i quí-

mica». Del 7 al 9 de maig de 2009.

— Cartagena d’Índies (Colòmbia) 

en el marc del Congrés Internacional 

d’Educació en Ciències Naturals, amb què 

es commemora el desè aniversari de la 

Revista de educación en ciencias. Del 15 

al 18 de juliol de 2009.

Publicacions

Revista educació Química: eduQ, núm. 

2 i 3 (2009).
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Societat Catalana de Matemàtiques

Any de fundació: 1986

Junta Directiva 

President:  Carles Perelló i Valls  

Vicepresident:  Josep Lluís Solé i Clivillés  

Secretària:  Marianna Bosch i Casabò  

Tresorera:  Maria-Teresa Martínez-Seara i Alonso 

Vocals:  Ramon Eixarch i Ferrer 

 Antoni Gomà i Nasarre

 Josep Grané i Manlleu

 Josep M. Mondelo i Gonzàlez 

 Ignasi Mundet i Riera 

 Carles Romero i Chesa 

 Oriol Serra i Albó 

 Enric Ventura i Capell 

 Manel Udina i Abelló

Delegat de l’IEC:  Joan Girbau i Badó

Cessa en el seu càrrec Antoni Gomà (24 de feber de 2009).

Nombre de socis:  887

Comitès

comitè científic

Lluís Alsedà i Soler, Joaquim Bruna i 

Floris, Àngel Calsina i Ballesta, Carles 

Casacuberta i Vergés, Carles Currás i 

Bosch, Rosa Maria Miró i Roig, Jordi Quer 

i Bosor, Marta Sanz i Solé, Oriol Serra i 

Albó, i Carles Simó i Torres.

comitè d’ensenyament

Claudi Alsina i Català, Lluís Bibiloni i 

Matos, Martí Casadevall i Pou, Jordi 

Deulofeu i Piquet, Pilar Figueras i Mes-

tres, Antoni Gomà i Nasarre, Joan Gómez 

i Urgellés, Sílvia Margelí i Voelp, Carles 

Romero i Chesa, Josep Sales i Rufí, i Ma-

nuel Udina i Abelló. 
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comitè de Publicacions

Jaume Amorós i Torrent, Josep M. Font  

i Llovet, Ramon Nolla i Sans, Josep Pla i 

Carrera, Oriol Serra i Albó, Enric Ventu-

ra i Capell, i Pelegrí Viader i Canals.

Trobades

Dotzena trobada de la ScM

La Dotzena Trobada Matemàtica va tenir 

lloc a l’Institut d’Estudis Catalans el 5 de 

juny de 2009. Va constar de cinc confe-

rències centrades en el tema «Geometria, 

evolució i matemàtica: dos-cents anys del 

naixement de Darwin i cent cinquanta de 

la publicació de l’origen de les espècies».

Les sessions van anar a càrrec de 

José Antonio Carrillo («Del mundo mi-

croscópico al macroscópico, un ejemplo: 

swarming»), Carles Casacuberta («Models 

presentables i transformacions represen-

tables: mes enllà de la teoria d’homoto-

pia»), Agustí Reventós («Santaló Selected 

Works»), Joan Saldaña («Darwin, la pa-

radoxa de l’evolució prebiòtica, i el cost 

de la complexitat») i Jesús Fernández 

(«Invariants, una aproximació a la filoge-

nètica des de l’àlgebra»).

cinquena Jornada d’ensenyament  

de les Matemàtiques 

La Jornada, que tingué lloc a l’Institut 

d’Estudis Catalans el 20 de setembre de 

2008, va constar d’una taula rodona i 

dues sessions paral·leles, centrades en «La 

competència matemàtica: una eina vàlida 

des d’infantil fins a la universitat».

L’acte va ser organitzat conjunta-

ment per la Federació d’Entitats per  

a l’Ensenyament de les Matemàtiques a 

Catalunya (FEEMCAT), la Societat Bale-

ar de Matemàtiques (Xeix) i la SCM.

El comitè organitzador va estar 

format per Marianna Bosch, Iolanda 

Guevara i Montserrat Torra.

La taula rodona «La inclusió de 

les competències és un bon camí per a 

millorar l’aprenentatge de les matemàti-

ques» va anar a càrrec de Lourdes Figuei-

ras, Jaume Franch, Oriol Busquets, Núria 

Cardet i Maria del Mar Rigo.

Les sessions paral·leles van anar a 

càrrec d’Àngel Alsina («L’aprenentatge 

reflexiu en la formació inicial de mestres: 

una eina per a adquirir competències 

matemàtiques i professionals»), Manel Sol 

(«Treballs per a projectes a secundària»), 

Miquel Bosch («Les competències mate-

màtiques en la gestació del nou Grau en 

Matemàtiques de la UB»), Carme Barba 

i Susanna Revelles («Competència en 

càlcul a infantil i inici de primària») i 

Jaume Casasnovas («La competència 

matemàtica en el cas de futurs professors 

de matemàtiques»).

Jornades

— El 27 de setembre de 2008 va tenir 

lloc la jornada «Poden les matemàtiques 

ajudar la recerca en biomedicina?». L’ac-

te va ser organitzat conjuntament pel 

Centre de Recerca Matemàtica, la SCM i 

la SCB.

08 Memoria 2008-2009 (363-474).indd   402 10/03/16   09:54



So
c

ie
t

a
t

S 
fi

l
ia

l
S

403

Sessions a càrrec d’Albert Compte 

(«De la neurona al comportament intel-

ligent: models matemàtics en neurocièn-

cia»), Àngel Calsina («Poblacions i 

adaptació del cicle biològic en bacteriò-

fags»), Albert Sorribas («Reptes per a la 

modelització matemàtica des de la pers-

pectiva de la recerca biomèdica bàsica») 

i Gilles Clermont («Biological variability 

and in silico design of interventional clin-

ical trials»).

— El 22 de novembre de 2008 va 

tenir lloc la jornada «De la mesura del 

meridià de París a la geodèsia d’avui», en 

commemoració dels dos-cents anys de les 

mesures del meridià fetes per Francesc 

Aragó. L’acte va estar organitzat conjun-

tament per la SCM, la Societat Balear de 

Matemàtiques i la SCHCT. Sessions a 

càrrec de Carles Puig i Pierre Bayart 

(«Francesc Aragó als Països Catalans») i 

d’Antoni Rius i Ismael Colomina («La 

geodèsia avui: espai i temps»).

Conferències

— La conferència inaugural de la SCM 

va tenir lloc a la Reial Acadèmia de Me-

dicina el 5 de novembre de 2008. El 

professor Joaquim Ortega Cerdà va pro-

nunciar la conferència «Com repartir 

punts uniformement a l’esfera».

— El 4 de març de 2009, a l’Au-

ditori del Centre de Matemàtica de la 

UAB, el professor Avner Friedman va 

pronunciar la conferència «What is math-

ematical biology and how useful is it?».

— El 30 d’abril de 2009 el pro-

fessor Carlos Sánchez Fernández va 

pronunciar la conferència «Goldbach y 

las sumas infinitas».

Exposicions

Museu de Matemàtiques de catalunya

Novembre de 2008: Exposició al Node 

d’Art i Pensament Comafosca d’Alella.

Maig de 2009: Exposició «Expe-

riències Matemàtiques» al Patronat de la 

Catequista de Figueres.

Juny i juliol de 2009: Exposició a 

l’IES - Escola d’Hostaleria i Serveis de 

Girona dins del marc de les XIV JAEM. 

Concursos 

XlV olimpíada Matemàtica

La fase catalana de l’Olimpíada Matemà-

tica que va tenir lloc el 12 i 13 de desem-

bre de 2008 va arribar a la seva quaran-

ta-cinquena edició; des de fa trenta-cinc 

anys la fase catalana l’organitza la SCM. 

Per segona vegada, per tal d’impulsar la 

participació en l’Olimpíada i realitzar una 

activitat de divulgació matemàtica que 

ajudi a despertar en l’alumnat dels darrers 

cursos de la secundària el gust per resoldre 

problemes, es va convocar una fase prèvia 

per via telemàtica, en la qual van partici-

par més de cent alumnes. 

Els classificats a la fase catalana 

de l’Olimpíada Matemàtica van ser: Iván 

Geffner Fuenmayor, Guillem Alsina Oriol, 

Félix Miravé Carreño, Pere Planell Morell, 

Jaume Pujantell Traserra, David Loren-
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zana Martínez, Guillermo Izquierdo 

Bouldstridge, Arthur François i Xavier 

Fernández-Real Girona. 

Com cada any, es van oferir sessi-

ons periòdiques de formació al Departa-

ment de Matemàtiques de la UAB, a la 

Facultat de Matemàtiques i Estadística de 

la UPC, a la Universitat de Girona, i altres 

activitats a les poblacions de Girona, la 

Garriga, Lleida, Manresa, Tarragona i 

Vilanova i la Geltrú. 

XiV Prova cangur

A la Prova Cangur 2009 corresponent a 

centres de Catalunya, la Comunitat Va-

lenciana i Andorra hi van participar 

19.772 alumnes de 589 centres escolars, 

dades que representen, totes dues, un 

augment de participació al voltant del  

7 % respecte a l’any anterior. El dia  

25 de març de 2009 es va celebrar la 

Prova Cangur i el 25 de maig va tenir lloc 

el lliurament de premis a la Universitat 

Pompeu Fabra amb la presència del pre-

sident de la Generalitat de Catalunya. Els 

guanyadors absoluts dels quatre nivells 

van ser: Eric Milesi Vidal, Adrià Balcázar 

Castell, Xavier Fernández-Real Girona i 

Ivan Geffner Fuenmayor.

Com cada any, es van oferir sessi-

ons d’aprofundiment en matemàtiques 

per a alumnes del segon cicle d’ESO al 

Departament de Matemàtiques de la UAB 

i a la Facultat de Matemàtiques i Estadís-

tica de la UPC. 

Problemes a l’esprint

La SCM, juntament amb la FEEMCAT i 

el CREAMAT, va convocar una altra ac-

tivitat de resolució de problemes: els 

Problemes a l’Esprint, activitat adreçada 

a equips de centre que es desenvolupa per 

via telemàtica. 

V concurs de Relats Matemàtics 

Concurs de relats de contingut relacionat 

amb el món de les matemàtiques. El jurat 

va acordar atorgar un primer premi i dos 

accèssits. El premi fou concedit a Júlia 

Alsina pel relat ocangur. 

Programa d’estímul del talent 

Matemàtic

El 6 de juny de 2009 va tenir lloc el test 

d’aptitud per a la promoció 2009-2011 

simultàniament a les poblacions de Bar-

celona (Facultat de Matemàtiques i Esta-

dística), Lleida (IES Màrius Torres), Gi-

rona (ICE UdG) i Reus (IES Gabriel 

Ferrater).

Concessió de fons de promoció 

d’activitats

— «Internacional meeting on Mathemat-

ical Fuzzy Logic and Soft Computing». 

Barcelona, novembre de 2008. 

— «L’àlgebra a la península Ibè-

rica en el segle xvi. Pedro Núñez (1502-

1578)». Barcelona, gener de 2009.

— «Olimpíada Matemàtica Espa-

nyola 2009». Sant Feliu de Guíxols, març 

de 2009.
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— «Workshop: Higher rank L-

functions of: Theory and Computations». 

Benasc, juliol de 2009.

— Jornada temàtica «Mathema-

tics and computer» i worskhop «Sage 

days». Bellaterra, juny de 2009. 

— «XIV JAEM 2009 (jornadas 

para el aprendizaje y la enseñanza de las 

matemáticas). Girona, juliol de 2009. 

— «III Congrés Internacional 

sobre la Teoria Antropològica del Didàc-

tic». Sant Hilari Sacalm, gener de 2010.

Publicacions

Durant aquest curs han aparegut els nú-

meros 26 i 27 de la revista ScM/Notícies. 

També s’ha publicat el volum 23 (núme-

ros 1 i 2) del Butlletí de la Societat ca-

talana de Matemàtiques. Els articles del 

Butlletí són accessibles electrònicament a 

través del web de la Societat i del portal 

de publicacions de l’IEC. 

Publicacions electròniques no 

periòdiques: Geometria axiomàtica, 

d’Agustí Reventós, i evolutes en superfí-

cies, de Xavier Montell.

Relacions institucionals

— Difusió d’un document elaborat per 

Josep Pla, Carles Perelló i Josep Girbau 

en què es fa una reflexió sobre la conver-

gència universitària europea i la formació 

dels matemàtics.

— Traducció al català i difusió de 

l’article citation Statistics, elaborat per 

l’IMU, sobre l’avaluació dels matemàtics 

a través del que publiquen. 

— Creació d’un fòrum digital. 

— Participació de la SCM a la 

Universitat Catalana d’Estiu amb la con-

ferència «Programació, mutació i compe-

tència: evolució, a la vida, a la ment, a la 

societat», a càrrec de Carles Perelló. 

Prada, 22 d’agost de 2009. 

— Assistència del president de la 

SCM a la reunió de presidents de societats 

matemàtiques europees. Varsòvia, 9 i 10 

de maig de 2009.

— Durant aquest curs s’han 

mantingut els convenis de reciprocitat 

existents amb altres societats matemàti-

ques (American Mathematical Society, 

Société Mathématique de France, Real 

Sociedad Matemática Española, Socie-

dad Española de Matemática Aplicada, 

Federació d’Entitats per a l’Ensenyament 

de les Matemàtiques a Catalunya, Soci-

edad Española de Estadística e Investi-

gación Operativa, Unió de Físics i Mate-

màt i c s  d e  Txèqu ia ,  Aus t r a l i an 

Mathematical Society i la Sociedad Ma-

temática Mexicana). 
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Societat Catalana de Geografia 

Any de fundació: 1935

Junta Directiva

President: Francesc Nadal i Piqué 

Vicepresident: Enric Mendizàbal i Riera 

Tresorera:  Montserrat Cuxart i Tremps 

Secretari: Enric Bertran i Gonzàlez 

Vocal primer: Antoni Luna i García 

Vocal segona: Mireia Baylina i Ferré 

Vocal tercer: Jesús Burgueño i Rivero 

Vocal quart: Vicenç Biete i Farré 

Vocal cinquè: Xavier Úbeda Cartañà 

Vocal sisena: Carme Montaner i Garcia 

Delegat de l’IEC: Joan Vilà-Valentí

Nombre de socis:  426

Assemblea General 

El 18 de juny de 2009 se celebrà l’Assem-

blea General Ordinària de la Societat cor-

responent al curs 2008-2009. En començar, 

el president, Francesc Nadal, féu un repàs 

de les activitats realitzades durant el curs i 

glossà la figura del geògraf portuguès João 

Carlos dos Santos Garcia, nomenat membre 

honorari de la Societat. Després es presen-

taren i s’aprovaren l’acta de l’anterior As-

semblea General Ordinària, la memòria 

d’activitats del curs 2008-2009, l’estat de 

comptes de 2008 i el pressupost de 2009. 

Seguidament, es procedí a la renovació dels 

càrrecs de la Junta de Govern. 

Conferències

— El 25 de setembre de 2008 se celebrà 

la sessió inaugural del curs 2008-2009 en 

recordança de Lluís Solé i Sabarís (1908-

1985). David Serrat Congost, catedràtic 

de Geodinàmica de la Universitat de Bar-

celona, tractà de «La geomorfologia dels 

Pirineus: aportacions del Dr. Solé i la seva 

escola». Joan Vilà-Valentí, catedràtic emè-

rit de Geografia de la Universitat de Bar-

celona, parlà de «La personalitat humana 

i científica de Lluís Solé i Sabarís».

— El 9 d’octubre de 2008 Fiona 

McKenzie, professora de la Universitat 

Curtin de Tecnologia (Austràlia Occiden-
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tal), dissertà sobre «Ambiguous geo-

graphies of Australia».

— L’11 de novembre de 2008 

Linda Peake, professora del Department 

of Social Science and Women’s Studies, 

Universitat de York (Toronto, Canadà), 

parlà de «South America: Post-colonial, 

feminist and quantitative? Measuring the 

extent of domestic violence in George-

town, Guyana». 

— El 2 de desembre de 2008 se 

celebrà una sessió d’homenatge a Marc-

Aureli Vila i Comaposada (1908-2001), 

soci fundador i honorari de la SCG, en 

ocasió del centenari del seu naixement. Hi 

intervingueren Joan Vilà-Valentí, membre 

de l’Institut d’Estudis Catalans; Juliette 

Vila Sinclair-Spence, néta del geògraf, i 

Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresident 

de la Generalitat de Catalunya.

— El 28 de gener de 2009 el 

professor Antoni Francesc Tulla i Pujol, 

president del Col·legi de Geògrafs a Cata-

lunya, parlà sobre «Els estudis de geogra-

fia a Catalunya en el marc de l’adaptació 

a l’espai europeu d’educació superior». 

— El 24 de febrer de 2009 As-

sumpta Lleonart Orri, responsable de 

formació de l’Institut Cartogràfic de Ca-

talunya, dissertà sobre «Toponímia recre-

ativa: una visió diferent dels noms de lloc 

de Catalunya». 

— El 17 de març de 2009 José 

Ignacio Muro, professor titular de geogra-

fia humana de la Universitat Rovira i 

Virgili, tractà de «Mediciones de fincas, 

planos geométricos y evaluación de la 

riqueza territorial en la provincia de Ta-

rragona (1846-1892)».

— El 21 d’abril de 2009 Joan 

Pere Gensane, geògraf consultor de Per-

pinyà, pronuncià una conferència titulada 

«Cap al sud amb el TGV. Nous reptes per 

a la Catalunya del Nord». 

— El 18 de juny de 2009 se cele-

brà la sessió de cloenda del curs 2008-

2009, en la qual Josefina Gómez Mendo-

za, catedràtica d’anàlisi geogràfica 

regional de la Universitat Autònoma de 

Madrid, parlà de «Lluís Solé Sabarís y la 

geografía española».

Cursets i seminaris

— El mes de maig de 2009 es realitzà el 

seminari «Estudis recents en hidrologia 

fluvial i transport de sediment». El dijous 7  

hi intervingueren Luis Outeiro, investiga-

dor del Departament de Geografia Física 

i Anàlisi Geogràfica Regional de la Uni-

versitat de Barcelona, que dissertà sobre 

«Directiva marc de l’aigua, nova cultura 

de l’aigua i participació social. Quin és el 

paper dels geògrafs?», i Joaquim Farguell, 

tècnic de l’Agència Catalana de l’Aigua i 

professor de la Universitat de Barcelona, 

que parlà sobre «El treball de camp en 

l’estudi del transport del sediment: El cas 

del riu Anoia». El dijous 14 parlaren Joan 

Estrany, investigador del Departament  

de Ciències de la Terra de la Universitat de  

les Illes Balears, sobre «Els balanços  

de sediment com a eines de gestió integral 
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de les conques de drenatge», i Damià 

Vericat, investigador del Centre Tecnolò-

gic Forestal de Catalunya, sobre «Rius i 

preses: una relació complexa».

Presentacions de llibres

— El 15 d’octubre de 2008 tingué lloc la 

presentació del llibre Una mirada cata-

lana a l’Àfrica. Viatgers i viatgeres dels 

segles xix i xx (1859-1936), editat pels 

professors Maria Dolors Garcia Ramon, 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

Joan Nogué, de la Universitat de Girona, 

i Perla Zusman, de la Universitat de 

 Buenos Aires, amb el segell de Pagès 

editors. L’obra fou glossada per Joaquim 

Albareda, professor de la Universitat 

Pompeu Fabra, i intervingueren en la 

presentació els dos primers autors esmen-

tats i Joan Vilà-Valentí, membre de la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials 

(SFCS) de l’IEC i director del projecte de 

recerca del qual ha sorgit aquest llibre. 

— El 17 de febrer de 2009 es 

presentà el llibre Josep Danés i torras. 

Noucentisme i regionalisme arquitectò-

nics, de Joaquim M. Puigvert, professor 

de la Universitat de Girona, editat per 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 

L’acte fou organitzat conjuntament amb 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-

nya. A més de l’autor, hi intervingueren 

Jordi Moner, arquitecte; Stephen Jacob-

son, professor de la Universitat Pompeu 

Fabra, i Raquel Lacuesta, del Servei del 

Patrimoni Arquitectònic Local de la Di-

putació de Barcelona. L’acte va ser presi-

dit per Joaquim Nadal, conseller de Polí-

tica Territorial i Obres Públiques de la 

Generalitat de Catalunya. 

— El 26 de maig de 2009 se ce-

lebrà la presentació del llibre Geografía 

del medio ambiente. el sistema GtP: 

Geosistema, territorio y Paisaje, de Clau-

de Bertrand i Georges Bertrand, de la 

Universitat de Tolosa Le Mirail. En l’acte, 

a més del professor Bertrand, hi intervin-

gueren Enric Mendizàbal i Joan-Manuel 

Soriano, professors de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

Tots els actes se celebraren a la seu 

de l’IEC.

Sortides d’estudi

— El 25 d’octubre de 2008 es realitzà una 

sortida d’estudi a la vall de Ribes, dins el 

cicle «Les altres comarques», dirigida per 

Jesús Burgueño, professor de la Universitat 

de Lleida. El matí s’esmerçà en una excur-

sió per la muntanya i l’ermita de Sant 

Antoni i una visita a Queralbs. Després de 

dinar a Ventolà, s’efectuà una visita a Ribes 

de Freser i una taula rodona a l’Ajuntament 

d’aquesta vila. Hi intervingueren Miquel 

Sitjar, filòleg i historiador, que féu una 

reflexió de caire històric sobre l’encaix 

territorial de la vall de Ribes, Montserrat 

Benadé, gerent del Patronat de Turisme, 

que parlà de les característiques del turis-

me de la vall, i Marc Prat, alcalde de Ribes 

de Freser, que exposà la realitat demogrà-

fica i socioeconòmica de la contrada.
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— El 28 de març de 2009 tingué 

lloc la sortida d’estudi «Lleida, nous 

atractius culturals», dirigida per Jesús 

Burgueño. Amb el guiatge de Daniel Paül, 

professor de la Universitat d’aquesta 

ciutat, hom visità el castell de Gardeny; 

la Panera, antic dipòsit de gra del capítol 

de canonges i ara Centre d’Art Contem-

porani; el Dipòsit de l’Aigua, construït a 

finals del xviii; l’església de Sant Llorenç, 

i l’antic convent del Roser. A la tarda, es 

realitzà una visita guiada al Museu de 

Lleida, diocesà i comarcal, i hom s’adreçà 

a l’antic hospital gòtic de Santa Maria, 

seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, on 

pogué admirar l’exposició «[Carto]grafia, 

testimoni visual de les terres de Lleida a 

través del temps (segles xiii-xix)», expli-

cada per Jesús Burgueño.

— El 5 i 6 de juny de 2009 s’efec-

tuà una sortida d’estudi a la serra de 

Cardó, dirigida pel professor Jesús Bur-

gueño. L’excursió consistí en un itinerari 

a peu, amb origen i final al balneari de 

Cardó i visita a l’ermita de la Columna; 

l’ascensió prevista a la Creu de Santos 

hagué de ser ajornada.

Altres actuacions

Francesc Nadal, com a president de la 

SCG, participà regularment en les reuni-

ons de la SFCS i en el plenari de l’IEC.

Joan Tort, delegat pel president, 

representà institucionalment la SCG al 

Consell Assessor de l’Observatori del 

Paisatge de Catalunya.

Antoni Luna fou el representant 

institucional de la SCG al Comitè Espa-

nyol de la Unió Geogràfica Internacional 

i a les Segones Jornades de Revistes Cien-

tífiques, celebrades a l’IEC el gener de 

2009.

El professor Joan Vilà-Valentí 

representà la SCG en l’ofrena floral que 

l’IEC féu al monument de Rafael Casano-

va en ocasió de la Diada Nacional de 

l’Onze de Setembre de 2008.

Francesc Nadal, com a president 

de la SCG, participà en la presentació del 

llibre fer país, conèixer món, sobre el fons 

documental de la cartoteca del Centre 

Excursionista de Catalunya (CEC), del 

qual és autora Rosa Anna Felip. La pre-

sentació es féu al CEC el 21 d’octubre de 

2008.

La SCG participà en la presentació 

del documental la mirada d’un geògraf. 

Vida i viatges de Gonçal de Reparaz 

(1901-1984), que es féu a l’Institut Car-

togràfic de Catalunya el 27 de novembre 

de 2008. 

La SCG col·laborà en el cicle de 

conferències «Pau Vila. El país en la mi-

rada», organitzat per l’Ajuntament i el 

Museu d’Història de Sabadell, el març de 

2009. Hi intervingueren els consocis Joan 

Tort i Josep Oliveres, que parlaren de «Pau 

Vila, la seva vida escrita i explicada», i 

Jaume Font i Jesús Burgueño, que tracta-

ren de «La divisió territorial, ahir i avui».

Per Setmana Santa es féu un viat-

ge a les illes Açores, organitzat per ARAC 
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(A la Recerca d’altres Cultures), Cultural 

Travel Association, sota els auspicis de la 

SCG, guiat per Pere Andreu i dirigit per 

João Carlos Garcia, professor de la Uni-

versitat de Porto. En el decurs d’aquest 

viatge, el Concelho de Povoação obsequià 

la SCG amb una medalla que reprodueix 

l’escut d’aquest municipi portuguès.

Enric Mendizàbal representà la 

SCG en el jurat encarregat de concedir 

una beca per a l’estada d’un geomorfòleg 

a The Nordic Artists Center de Dale (No-

ruega), oferida pel Centre d’Art i Natura 

de Farrera (Pallars Sobirà).

Publicacions

El curs 2008-2009 es van editar els vo-

lums 64 i 65 de treballs de la Societat 

catalana de Geografia, corresponents a 

2007 i 2008; aquest darrer, acompanyat 

d’un CD que aplega tots els materials del 

Segon Congrés Català de Geografia. 

Aquestes publicacions van tenir el suport 

econòmic de l’IEC i de la Diputació de 

Barcelona i el segon d’aquests volums, un 

ajut extraordinari del Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques  

de la Generalitat de Catalunya.

Premis 

L’11 de novembre de 2008 fou lliurat el 

V Premi Joan Palau Vera per a treballs de 

recerca d’estudiants de batxillerat a Mi-

reia López i Adriana Petit, del Centre de 

Secundària Jaume Viladoms de Sabadell, 

pel treball Xina, una economia emergent. 

El jurat era format per Jesús Burgueño, 

Enric Mendizàbal i Enric Bertran. 

L’abril de 2009 fou lliurat el XIV 

Premi Lluís Casassas i Simó a Alexis 

Sánchez Reinoso pel treball la terreta 

(Ribagorça). Síntesi territorial i transfor-

mació del paisatge. El jurat era format 

per Jesús Burgueño, Mireia Baylina i 

Antoni Luna.

A partir de les convocatòries se-

güents els premis Joan Palau Vera i Lluís 

Casassas estaran dotats amb 800 i 1.000 

euros respectivament.

El web de la Societat

L’obrador obert, administrat per Pau 

Alegre, ha continuat informant de tots els 

actes celebrats a la SCG, així com d’acti-

vitats d’altres institucions d’interès geo-

gràfic, com ara conferències, congressos, 

col·loquis, premis, llibres i revistes. Hi ha 

més de vuitanta semblances biogràfiques 

dels membres de la SCG ja traspassats, 

incloses les dels vint-i-set socis fundadors, 

i més de tres-centes ressenyes de llibres 

escrits per membres de la SCG.

Les activitats científiques organit-

zades per la SCG i ressenyades fins aquí 

han estat possibles gràcies a les subven-

cions econòmiques de la Diputació de 

Barcelona i de l’IEC.

Obituari

El curs 2008-2009 van traspassar tres 

membres de la SCG: Santiago Hernández 

Yzal, professor de l’Escola de Nàutica i 
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especialista del port de Barcelona; Pedro 

Plans Sanz de Bremond, professor de la 

Universitat de Navarra i figura rellevant 

de la geografia espanyola, i Pere Català 

Roca, membre honorari de la SCG i au-

tèntica referència en diversos àmbits de 

la cultura catalana. 

El febrer de 2009 morí Antoni Far-

rés i Sabater, bon amic de la SCG i diverses 

vegades ponent a la nostra tribuna. 

Notes diverses

L’octubre de 2008 el consoci Horacio 

Capel fou distingit amb el Prix Internati-

onal Vautrin Lud 2008 per la seva apor-

tació a l’avenç de les ciències geogràfi-

ques, en el marc del XIX Festival 

International de Géographie.

El febrer de 2009 el consoci Oriol 

Nel·lo, professor de la Universitat Autò-

noma de Barcelona, fou nomenat membre 

numerari de l’IEC, adscrit a la SFCS.

L’abril de 2009 el consoci Manuel 

de Solà-Morales fou distingit amb la  

Creu de Sant Jordi per la Generalitat de 

Catalunya.

L’abril de 2009 el consoci Jesús 

Burgueño obtingué el Premi Lluís Solé 

Sabarís de Geografia, atorgat per l’IEC 

pel treball De la baronia al municipi 

constitucional. els ens locals de catalu-

nya en el canvi de règim (1800-1860).

El consoci Joan Nogué rebé el 

Premi Rei Jaume I en la categoria d’Ur-

banisme, Paisatge i Sostenibilitat, conce-

dit per la Fundació Valenciana d’Estudis 

Avançats, en reconeixement a l’estudi de 

les repercussions territorials dels fenò-

mens globalitzadors mitjançant l’anàlisi 

paisatgística.

El consoci Jordi Cortès fou guar-

donat amb el Premi Columna Jove 2009 

per la novel·la juvenil d’intriga l’enigma 

de Stròmboli. 
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Societat Catalana d’Estudis Històrics 

Any de fundació:  1946

Junta Directiva

President:  Jaume Sobrequés i Callicó

Vicepresident:  No ha estat nomenat

Secretari: Alfred Pérez-Bastardas

Tresorer:  Pere Fàbregas i Vidal

Vicetresorer: Sebastià Riera i Viader

Vocal de publicacions:  Marta Prevosti i Monclús

Vocals: Mercè Morales i Montoya

 Armand de Fluvià i Escorsa

Comissió d’Activitats 

Coordinador: Josep Maria Figueres i Artigues

Vocals:  Ricard Soto i Company 

 Rosa Lluch i Bramon 

 M. Montserrat Sanmartí i Roset 

 Sebastià Riera i Viader

Delegat de l’IEC: Albert Balcells i González

Nombre de socis: 211 

Activitats

— Cicle de conferències sobre «Exilis i 

expulsions a Catalunya (segles viii-xx)», 

impartides per Josep M. Salrach, Joan 

Bada, Dolors Bramon, Óscar Jané, Agus-

tí Alcoberro, Enrique Giménez, Ramon 

Arnabat i Mercè Morales. Octubre-novem-

bre de 2008.

Butlletí i publicacions

— Aprovació i publicació del llibre com-

plot contra companys, d’Eduard Puig-

ventós, dins la col·lecció «Ahir per Avui», 

núm. 4 (setembre 2008), presentat al 

MHC el dia 3 de juny de 2009.

— Aprovació del llibre els inicis 

de la UfNR, dins la col·lecció «Ahir per 

Avui», del professor Santiago Izquierdo, 

corresponent al volum 5.
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Societat Catalana d’Estudis Jurídics

Any de fundació: 1995*

Junta de Govern 

President: Josep Cruanyes i Tor

Vicepresident primer: Xavier Genover i Huguet

Vicepresident segon: Jordi Figa López-Palop

Tresorer: Oriol Sagarra i Trias

Secretari: Josep Serrano i Daura

Vocals: Jordi Pujol i Moix

 Marc Vallès i Fontanals

Delegat del’IEC: vacant

Nombre de socis: 89

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

nòmics i Socials, fundada el 1951.

Assemblea General

El dia 13 de juliol se celebrà l’Assemblea 

General de socis, en què s’aprovaren els 

comptes del 2008 i el pressupost per al 

2009. Durant el decurs de l’Assemblea 

fou escollit Jordi Figa López-Palop com 

a nou vicepresident segon en substitució 

de Joan Carles Ollé Favaró, que va deixar 

el càrrec per haver estat nomenat degà del 

Col·legi de Notaris de Catalunya.

Activitats

— Presentació del llibre la justícia de-

construïda, d’Ana Messuti. IEC, 22 d’oc-

tubre de 2008.

— Acte d’homenatge a Víctor 

Ferro i Pomà, historiador del dret i de les 

institucions. IEC, 23 d’octubre de 2008. 

Comptà amb les intervencions de Josep 

M. Font i Rius, membre emèrit de l’IEC; 

Teresa Lloret Carbó, editora; Alessandro 

de Bernadi Castellano; Ana Messuti, 

funcionària de l’Organització Mundial 

del Comerç; Eva Serra i Puig, de la Uni-

versitat de Barcelona, i Tomàs de Mon-

tagut Estragués, de la Universitat Pom-

peu Fabra i membre de l’IEC. La 

conferència de clausura, «Parlaments de 

Catalunya en temps de Martí l’Humà», 

fou a càrrec de M. Teresa Ferrer, presi-
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denta de la Secció Històrico-Arqueològi-

ca de l’IEC.

— Conferència «Sobre el dicta-

men dels límits constitucionals a la regu-

lació de la matèria lingüística en l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya (Llei orgànica 

2/2006, de 19 de juliol)», a càrrec de Mar 

Aguilera, professora de dret constitucional 

de la Universitat de Barcelona i màster en 

lleis a la Columbia Law School de Nova 

York. IEC, 18 de novembre de 2008.

— Taula rodona sobre «Els efec-

tes del trencament del matrimoni i de les 

unions estables de parella. Avantprojecte 

del Llibre Segon del Codi Civil (capítols 

iii i iv)». Comptà amb la intervenció de 

M. Elena Lauroba, professora titular  

de dret civil de la Universitat de Barcelo-

na i membre de l’Observatori de Dret 

Civil de Catalunya, i Marisa Palay, advo-

cada i membre de l’Associació Catalana 

de Dones Juristes. IEC, 27 de novembre 

de 2008.

— Acte d’homenatge al jurista i 

membre de l’IEC Josep M. Puig Salellas 

(1924-2007). Aquest acte fou organitzat 

conjuntament amb la Secció de Filosofia 

i Ciències Socials de l’Institut i també amb 

Presidència. 19 de març de 2009. Hi in-

tervingueren Francesc Torrent i Cufí, 

notari; Joan Carles Ollé Favaró, degà del 

Col·legi de Notaris de Barcelona; Josep D. 

Guàrdia i Canela, president de l’Acadèmia 

de Jurisprudència i Legislació de Catalu-

nya; Tomàs Font i Llovet, president de la 

Comissió Jurídica Assessora; Miquel Valls 

i Maseda, president de la Cambra de 

Comerç de Barcelona; Joan J. López Bur-

niol, president de la Fundació Noguera, i 

Jordi Porta i Ribalta, president d’Òmnium 

Cultural. Antoni Milian i Massana, cate-

dràtic de dret administratiu de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona, pronuncià 

la conferència «Josep M. Puig i Salellas, 

el dret i la llengua: aproximació a un ju-

rista militant».

Col·laboracions

— Col·laboració amb la XI Jornada d’Es-

tudis Locals de Bot (Terra Alta): «Cata-

lunya i la Corona d’Aragó. De la Penín-

sula a la Mediterrània». 29 de novembre 

de 2008.

— Cicle de conferències «El 

temps d’Oliba», amb motiu del mil·lenari 

del nomenament d’Oliba com a abat de 

Ripoll i de Cuixà. Ripoll i Barcelona, 

tardor de 2008. Organitzades amb la 

Comissió Oliba Ripoll 2008 i la Universi-

tat Internacional de Catalunya.

A Ripoll: 

«Les dotalies del temps d’Oliba», 

per Ramon Ordeig, i «La il·lustració de 

manuscrits del temps d’Oliba», per Ma-

nuel Castiñeiras. 20 de setembre.

«L’Islam i la mediterrània», per 

Víctor Pallejà, i «Espais sagrats i el pan-

teó comtal a Santa Maria de Ripoll», per 

Conxa Peig. 4 d’octubre.

«La música del temps d’Oliba», 

per Carmen Gómez Muntané. 11 d’octu-

bre.
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«L’arquitectura del segle xi a Ca-

talunya. Les construccions i el seu plan-

tejament decoratiu», per Jordi Camps. 12 

d’octubre.

«Llum daurada de l’imperi bizan-

tí: Bizanci a l’època d’Oliba», per Xavier 

Baró. 18 d’octubre.

A Barcelona:

«La inscripció monumental a la 

portada de Ripoll», per Alexandra 

Guzmán. Universitat Internacional de 

Catalunya, 8 d’octubre.

«La cultura del llibre al segle xi», 

per Pedro Rueda. Universitat Internacio-

nal de Catalunya, 22 d’octubre.

«Joc i entreteniment a l’època 

medieval», per Gaspar Pujol. Universitat 

Internacional de Catalunya, 29 d’octu-

bre.

«Les competències de la Cúria 

Comtal l’any Mil», per Jesús Fernández 

Viladrich. IEC, 5 de novembre.

«Les assemblees de Pau i treva», 

per Gener Gonzalvo. IEC, 12 de novem-

bre. 

«L’abat Oliba i Sanç III el Major», 

per Félix Martínez Llorente. IEC, 19 de 

novembre.

«Oliba i el Casal de Barcelona», 

per Josep Enric Ruiz-Domènec. IEC, 26 

de novembre.

— «Jornada d’Estudis. Diàleg 

sobre solidaritat: Individu i comunitat». 

Barcelona, 6 i 7 de febrer de 2009. Amb 

la col·laboració de la Universitat de Tolo-

sa II - Le Mirail.

«Solidaritat jueva o solidaritat en 

l’oligarquia? La fiscalitat jueva», a càrrec 

de Claude Denjean, de la Universitat de 

Tolosa II (Le Mirail). Universitat Interna-

cional de Catalunya. 

«Principes généraux et conten-

tieux autour de la fiscalité dans la com-

munauté juive aragonaise», a càrrec de 

Claire Soussen, de la Universitat de Cergy-

Pontoise/IUFM. Universitat Internacional 

de Catalunya.

«Els dictàmens rabínics com a font 

històrica dels jueus catalans», a càrrec de 

Ramon Magdalena, de la Universitat  

de Barcelona. Universitat Internacional de  

Catalunya.

«Receptes mèdiques dels jueus 

medievals», a càrrec de Meritxell Blasco, 

de la Universitat de Barcelona. Institut 

d’Estudis Catalans.

«Crédit et solidarités au sommet 

de la société marseillaise du XIVe siècle», 

a càrrec de Juliette Sibon, de la Universi-

tat d’Albí. Institut d’Estudis Catalans.

«La comunitat veïnal: algunes 

formes de solidaritat», a càrrec de Josep 

Serrano Daura, de la Universitat Interna-

cional de Catalunya. Institut d’Estudis 

Catalans.

«El pensamiento de los teólogos-

juristas de la Escuela de Salamanca res-

pecto del préstamo con interés y de la 

actuación de los Montes de Piedad», a 

càrrec de Sixto Sánchez-Lauro, de la 

Universitat de Barcelona. Institut d’Estu-

dis Catalans.
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Publicacions

Revista catalana de Dret Privat, núm. 8 

(març 2008).

Revista de Dret Històric català, núm. 9 

(març 2009).
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Societat Catalana d’Economia

Any de fundació:  1977*

Junta de Govern

President: Pere Puig i Bastard

Vicepresident: Joan Elias i Boada

Tresorer: Humbert Sanz i Garcia

Secretari: Eduard Arruga i Valeri

Vocals:  Josep M. Carrau i Ramon

 Àngels Roqueta Rodríguez

 Ernest Sena i Calabuig

 Josep M. Surís i Jordà

 M. Antònia Tarrazón i Rodon

Delegats

Institut d’Estudis Catalans: Joaquim Muns i Albuixech

Brussel·les: Víctor Pou i Serradell

Madrid: Josep M. Nus i Badia

Nombre de socis  

ordinaris  237

honoraris  4

patrocinadors 3

emèrits 3

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

nòmics i Socials, fundada el 1951.

Conferències

— Inauguració del curs acadèmic 2008-

2009. «La crisi econòmica internacional. 

I ara què?», a càrrec de Joaquim Muns i 

Albuixech, catedràtic emèrit de la Univer-

sitat de Barcelona i exdirector executiu del 

Fons Monetari Internacional i del Banc 

Mundial. IEC, 21 d’octubre de 2008.

— Lliurament del VII Premi So-

cietat Catalana d’Economia. «Monetary 
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policy, inflation and the business cycle», 

a càrrec del guardonat, Jordi Galí. Sala 

d’Actes del Banc d’Espanya, 27 de no-

vembre de 2008.

— Premi Nobel d’Economia 

2008, concedit a Paul Krugman. «L’eix 

mediterrani: organització espontània de 

l’economia o economia d’aglomeració?», 

a càrrec de Josep M. Sayeras, professor 

titular del Departament d’Economia 

d’ESADE, dins del cicle de conferències 

dels Premis Nobel que convoca l’Institut 

d’Estudis Catalans i organitza la Societat 

Catalana d’Economia. IEC, 16 de desem-

bre de 2008. 

— Acte acadèmic en memòria  

del qui fou vicepresident, Artur Saurí del 

Río. El va obrir Pere Puig, president de 

la Societat Catalana d’Economia. Hi van 

intervenir: Francesc Cabana, col·legiat 

d’honor del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya; Joan B. Casas, degà del Col-

legi d’Economistes de Catalunya i soci 

director de Faura-Casas Auditors-Con-

sultors; Ferran Sicart, director general 

de Política Financera de la Generali- 

tat de Catalunya. Va cloure l’acte Anto-

ni Castells, conseller d’Economia i Fi-

nances de la Generalitat de Catalunya. 

IEC, 22 de gener de 2009.

— Cicle de conferències «Cap on 

ens pot portar la crisi?». IEC, febrer-juny 

de 2009. El cicle constà de cinc conferèn-

cies: 

16 de febrer de 2009. «Podem 

sortir de la crisi sense els països emer-

gents?», a càrrec d’Alfred Pastor, profes-

sor de l’IESE, Business School, Universi-

tat de Navarra (organitzada conjuntament 

amb l’Associació Catalana de Sociologia).

16 de març de 2009. «Lliçons de 

la crisi: economia productiva vs. economia 

financera», a càrrec de Jordi Gual, sots-

director general de La Caixa, Àrea d’Es-

tudis i Anàlisi Econòmica, i professor 

d’Economia d’IESE.

27 d’abril de 2009. «la crisi i les 

economies de l’Arc Mediterrani», a càrrec de 

Francisco Pérez, catedràtic de la Universitat 

de València i director de Recerca de l’IVIE.

11 de maig de 2009. «El redisseny 

de la política social en una etapa de crisi 

econòmica», a càrrec de Guillem López i 

Casasnovas, catedràtic d’Economia de la 

Universitat Pompeu Fabra.

15 de juny de 2009. «Escenaris 

d’ajust de l’economia catalana enfront de 

la crisi», a càrrec de Joan Ramon Rovira i 

Homs, director del Gabinet d’Estudis 

Econòmics de la Cambra de Comerç de 

Barcelona.

Publicacions 

— aportacions a la recerca i al debat en 

economia a catalunya, que recull les 

contribucions fetes en la Jornada 

Acadèmica i Commemorativa, cele-

brada el 5 de juny de 2007.
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Associació Catalana de Sociologia

Any de fundació:  1979*

Junta Directiva 

 Fins al 18 d’abril de 2009: Des del 19 d’abril de 2009:

President: Oriol Homs i Ferret Josep M. Rotger i Cerdà

Vicepresidents: Josep M. Rotger i Cerdà Màrius Domínguez i Amorós

 Arturo Rodríguez Morató 

Secretària: Teresa Sordé Martí Teresa Sordé i Martí

Tresorer/a:  Remei Casas Borràs Oriol Homs i Ferret

Vocals: Jordi Busquets i Duran  Jordi Busquets i Duran

 Joaquim Casal Bataller Encarna Herrera i Martínez

 Màrius Domínguez Amorós Cristina López i Villanueva

 Xavier Godàs Pérez  Enric Renau i Permanyer

 Encarna Herrera i Martínez Eulàlia Solé i Romero

 Cristina López Villanueva Marta Soler i Gallart

 Enric Renau Permanyer Dolors Mayoral i Arqué

 Eulàlia Solé Romero  Joan Jiménez i Gómez

 Marta Soler Gallart Vanessa Maxé i Navarro

 Sònia Parella i Rubio

Delegada de l’IEC: Carlota Solé i Puig 

Nombre de socis: 242

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

Jurídics, Econòmics i Socials, fundada el 1951.

Activitats

Primer fòrum Mundial de Sociologia 

Del 5 al 8 de setembre de 2008 se celebrà 

el Primer Fòrum Mundial de Sociologia 

de l’Associació Internacional de Sociolo-

gia, organitzat conjuntament amb l’Asso-

ciació Catalana de Sociologia i la Federa-

ció Espanyola de Sociologia. Es va 

celebrar a la Facultat de Geografia i 

Història de la Universitat de Barcelona, 

sota el lema «La investigació sociològica 

i el debat públic». Hi van participar més 
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de 2.500 sociòlegs procedents de tot el 

món (87 països) i 43 grups de treball.

V congrés català de Sociologia

Tingué lloc els dies  17 i 18 d’abril de 2009, 

sota el lema «Immigració estrangera i es-

tructura social a Catalunya», a la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. 

Aquest Congrés va comptar amb la parti-

cipació de 350 assistents, 13 grups de 

treball i 172 comunicacions presentades. 

Xiii concurs de Joves Sociòlegs 

El dia 24 d’abril es va fer el lliurament del 

premi del XIII Concurs de Joves Sociòlegs 

a Júlia Martínez Ariño pel treball Diferèn-

cies entre les comunitats jueves de catalu-

nya en les pràctiques rituals funeràries. la 

identitat jueva i l’estatut atorgat a la llei 

com a elements de diferenciació.

cicle de conferències «la sociologia 

davant la crisi» 

El cicle va estar format per quatre confe-

rències, a càrrec d’Alfred Pastor (IESE, 

Business School, Universitat de Navarra), 

organitzada conjuntament amb la Socie-

tat Catalana d’Economia, Oriol Homs 

(Fundació CIREM), Anna Cabré (UAB) i 

Vicenç Navarro (UPF).

i Premi catalunya de Sociologia /  

la Nit de la Sociologia a catalunya

El 2 de juny es va celebrar la Nit de la 

Sociologia a Catalunya, a la Casa Llotja, 

marc que va servir per a atorgar el I Pre-

mi Catalunya de Sociologia a Manuel 

Castells. La dotació del premi la va apor-

tar la Fundació Jaume Bofill.

Seminari de teoria Sociològica crítica 

Raimon Bonal

El Seminari es va crear l’any 1996 amb 

l’objectiu de fomentar la lectura directa i 

el debat obert de les obres clau de la so-

ciologia i d’altres ciències socials. Les 

sessions van tenir lloc el quart dilluns de 

cada mes, a la seu de l’Institut d’Estudis 

Catalans, i van comptar amb la partici-

pació d’unes quinze persones. 

Publicacions

Butlletí de l’associació

És una eina de comunicació interna per 

als socis en què la informació sobre la 

societat es complementa amb articles o 

comentaris, així com amb un apartat per 

a les novetats bibliogràfiques vincula- 

des a la nostra especialitat, com també 

notícies de l’Associació. El curs 2008-

2009 se’n van publicar cinc números, amb 

un tiratge de 300 exemplars:

— Butlletí, núm. 95 (octubre 2008) 

— Butlletí, núm. 96 (desembre 2008) 

— Butlletí, núm. 97 (febrer 2009) 

— Butlletí, núm. 98 (abril 2009) 

— Butlletí, núm. 99 (juny 2009).

Revista catalana de Sociologia

Durant aquest període la revista va estre-

nar una nova etapa en format totalment 

digitalitzat. 
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Societat catalana 2009

Es tracta d’una obra en què s’analitzen 

els esdeveniments de major rellevància 

social, política i econòmica ocorreguts a 

Catalunya durant l’any 2009. Aquest any 

va ser coordinat per Marina Subirats.
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Societat Catalana d’Estudis Litúrgics

Any de fundació: 1970

Junta Directiva

President: Miquel dels Sants Gros i Pujol

Secretari: Rafael M. Bofill i Fransí 

Vocals: Sebastià Janeras i Vilaró

 Joan Bellavista i Ramon

 Pere Farnés i Scherer

Delegat de l’IEC: Manuel Mundó i Marcet

Nombre de socis: 38
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Societat Catalana de Musicologia 

Any de fundació: 1973

Junta Directiva

President: Joaquim Garrigosa i Massana 

Vicepresident: Xosé Aviñoa i Pérez

Secretari: Jordi Rifé i Santaló

Tresorer: Jordi Ballester i Gibert

Vocals: Josep Dolcet i Rodríguez

 Xavier Daufí i Rodergas

 Emili Ros i Fàbregas

 Josep Almacellas i Díez

Delegat de l’IEC: Romà Escalas i Llimona

Nombre de socis: 87

Activitats principals i trobades generals

— El 12 de desembre de 2008, inici del 

període electoral i presentació de les can-

didatures.

— El 26 de febrer de 2009, As-

semblea Extraordinària per a procedir a 

les votacions. Queda escollida la nova 

junta.

— El 17 de juny de 2009, presen-

tació del llibre de faristol de Pau Villa-

longa, a càrrec de Romà Escalas i Llimo-

na, amb la intervenció d’un grup de 

músics de l’ESMUC.

Sessions de treball no col·lectives

— Reunions ordinàries (tres) de la Junta 

per a la programació i organització del 

curs i de les publicacions. 

— Preparació de la revista de la 

Societat Catalana de Musicologia. 

— Assistència de la presidència i 

la vicepresidència a diverses reunions de 

l’IEC (plenaris i reunions de la Secció 

Històrico-Arqueològica).

— Preparació de la darrera fase 

de la publicació del llibre de faristol de 

Pau Villalonga, que es presentà a la seu 

central de l’IEC, a Barcelona, durant el 

mes d’octubre i a Palma durant el mes de 

novembre de 2009.

— Reunions amb el secretari cientí-

fic de l’IEC per a preparar el Congrés Inter-

nacional d’Iconografia Musical per al 2010.

— Previsions inicials de cara al 

Congrés Internacional de Música Medieval 

i del Renaixement per al 2011.
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Amics de l’Art Romànic

Any de fundació: 1977

Junta Directiva 

Presidenta: M. Teresa Matas i Blanxart

Vicepresident: Antoni González i Moreno-Navarro

Secretari: Josep M. Palau i Baduell

Tresorer: Joan Valero Molina

Vocals: Francesca Español i Beltran

 Joaquim Graupera i Graupera

 Verònica Jiménez Ferran

 Rosa M. Martín i Ros

 Elena Martínez Gay

 Aida Mestres i Domènech

 Josep M. Xarrié i Rovira

Secretària redactora: M. Dolors Solé i Gras

 

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

 

Nombre de socis: 506

A causa de les irregularitats observades a 

la societat AAR en els últims mesos de 

2008, agreujades per l’absència per ma-

laltia de la fins llavors presidenta, els 

membres en actiu de la Junta Directiva, 

emparant-se en l’article 6.3 dels Estatuts 

i atesa la situació de caràcter extraordi-

nari en què es trobava l’entitat, van 

convocar una Assemblea General Extra-

ordinària per resoldre aquella situació.

Aquesta Assemblea se celebrà el 

dia 28 de maig de 2009 i, després d’in-

formar els socis assistents de la situació 

creada i de contestar els precs i preguntes 

formulats, es va acceptar la dimissió dels 

membres de la Junta existent en aquells 

moments i s’acordà constituir una junta 

rectora provisional encarregada d’orga-

nitzar les preceptives eleccions per a una 

nova Junta Directiva de la societat, fixant 

al mateix temps un calendari electoral. 

Aquestes noves eleccions es van desenvo-

lupar a l’inici del curs 2009-2010, el 13 

d’octubre de 2009.
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La junta provisional va organitzar 

una sèrie d’activitats per tal de donar 

continuïtat al funcionament de l’entitat el 

programa de les quals es mostra a conti-

nuació. Cal agrair l’esforç de la junta en 

la gestió de les activitats d’aquest any i els 

seus esforços per mantenir viva l’entitat 

malgrat la crisi institucional viscuda i 

també als conferenciants la predisposició 

per realitzar de forma desinteressada les 

activitats proposades. 

Conferències

— «La catedral de Girona al segle xv», a 

càrrec de Joan Valero Molina, doctor en 

història de l’art. Sala Pere Coromines de 

l’IEC, 9 de febrer de 2009.

— «De pedreres i picapedrers. Els 

materials prefabricats gironins a la Coro-

na d’Aragó», a càrrec de Francesca Es-

pañol Bertran, professora de la UB. Sala 

Pi i Sunyer de l’IEC, 23 de febrer de 2009.

— «L’orfebreria gòtica al Ma-

resme», a càrrec de Joaquim Graupera 

i Graupera, historiador de l’art. Sala 

Pere Coromines de l’IEC, 2 de març de 

2009.

— «L’art medieval a la col·lecció 

Deering de Sitges», a càrrec de Sebastià 

Sánchez Sauleda, historiador de l’art. Sala 

Pere Coromines de l’IEC, 30 de març de 

2009.

— «El frontal de l’Epifania del Museu 

Episcopal de Vic», a càrrec de Rosa M.  

Martín Ros, conservadora del DHUB - 

Museu Tèxtil i d’Indumentària de Barce-

lona. Sala Pere Coromines de l’IEC, 20 

d’abril de 2009.

— «Cèsar Martinell i el patrimoni 

romànic andorrà», a càrrec de Xavier 

Mingorance, professor de l’Escola Univer-

sitària de Turisme / CETT - Universitat 

de Barcelona. Sala Pere Coromines de 

l’IEC, 4 de maig de 2009.

— «Estamariu, Despuig i Font-

clara. Descoberta, conservació i desres-

tauració», a càrrec de Pere Rovira Pons, 

conservador del Centre de Restauració 

de Béns Mobles de Catalunya. Sala Pere 

Coromines de l’IEC, 11 de maig de 

2009.

— «Les pintures romàniques de 

Pedret», a càrrec de Joaquín Yarza Lua-

ces, catedràtic emèrit de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Sala Pere Coro-

mines de l’IEC, 25 de maig de 2009.

Sessions de treball - visites

Hom va procurar que les sessions de tre-

ball de camp (visites) celebrades estigues-

sin relacionades amb les sessions de treball 

- conferències i, sempre que fou possible, 

conduïdes pel mateix conferenciant. Agra-

ïm, un cop més, la seva col·laboració a tots 

els conferenciants.

— 7 de febrer de 2009. Sessió de 

treball - visita al monestir de Santa Maria 

de Pedralbes. La visita comentada va anar 

a càrrec de Francesca Español.

— 14 de febrer de 2009. Sessió 

de treball - visita de l’església i claus- 

tre de l’antic monestir de Santa Anna de 
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Barcelona. La visita comentada va anar 

a càrrec de Joan Valero.

— 7 de març de 2009. Sessió de 

treball - visita al monestir de Sant Jeroni 

de la Murtra (Badalona). La visita comen-

tada va anar a càrrec de Joaquim Grau-

pera.

— 29 de març de 2009. Sessió de 

treball. Visita conjunta d’Amics de l’Art 

Romànic i l’Institut d’Estudis Penedesencs 

a l’església i castell de Sant Martí Sarroca 

(Alt Penedès). La visita comentada va 

anar a càrrec de Francesca Español.

— 18 d’abril de 2009. Sessió de 

treball - visita a exposició a Girona: Imat-

ges medievals de culte. Talles de la Col-

lecció del Conventet. La visita comentada 

va anar a càrrec de Francesca Español.
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Societat Catalana de Pedagogia 

Any de fundació:  1979

Junta Directiva

President:  Martí Teixidó i Planas

Vicepresidents:  Joan Mallart i Navarra

 Joan Soler i Mata

Secretari: Josep Palau i Orta

Tresorera:  M. Dolors Maura i Pascuet 

Vicesecretària:  Rosa M. Codines i Rovira 

Responsable de publicacions:  Enric Corominas i Rovira

Vocal:  Immaculada Bordas i Alsina

Delegat de l’IEC: Ricard Torrents i Bertrana

Nombre de socis: 128

Activitats

— La sessió inaugural del curs 2008-

2009 va ser a càrrec del catedràtic emèrit 

de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Jaume Sarramona, que impartí la confe-

rència «La Llei d’educació de Catalunya. 

Dimensió política i oportunitat pedagògi-

ca» a la Sala Pere i Joan Corominas de 

l’IEC el dia 7 d’octubre de 2008.

— El Seminari de Tardor versà 

sobre el maltractament a infants i adoles-

cents i fou organitzat conjuntament amb 

l’Associació Catalana per la Infància 

Maltractada entre els dies 11 i 12 de de-

sembre de 2008. L’activitat reeixí quan-

titativament i qualitativa, amb més d’una 

vuitantena d’inscrits i unes sessions de 

treball on es discutí i s’aprofundí en les 

temàtiques analitzades. A destacar  

les següents conferències impartides al 

seminari:

•  «El dret i els deures, necessaris 

en infants i adolescents», a càrrec de 

Jordi Cots i Moner, advocat, mestre i soci 

fundador de la SCP.

•  «Els  maltractaments  infantils: 

una tipologia», a càrrec d’Ana Sebastián, 

metgessa, pediatra.

•  «L’observatori  del  maltracta-

ment infantil: els indicadors de risc», a 

càrrec de Carme Panchón, professora de 

la Universitat de Barcelona.
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•  «La  intervenció  davant  del 

maltractament: el model CRAP’s», a càr-

rec de Maria-Eulàlia Palau, psicopedago-

ga i presidenta de l’ACIM.

— Pel que fa a la «Primavera 

Pedagògica», la segona edició d’aquest 

seminari se celebrà els dies 28 i 29 de maig 

de 2009 a la sala Pi i Sunyer de l’IEC. 

L’objectiu d’acollir i fer conèixer les expe-

riències de les noves fornades de pedagogs 

i pedagogues del nostre país s’assolí sig-

nificativament. Al llarg de les dues sessi-

ons comptàrem amb els ponents següents:

•  Amèlia Tey  i Teijón (Departa-

ment de Teoria i Història de l’Educació 

de la UB), que versà la seva intervenció 

sobre «Els valors en l’educació».

•  David Rodríguez i Gómez (De-

partament de Pedagogia Aplicada de la 

UAB), que tractà sobre la «Creació i 

gestió del coneixement en les organitzaci-

ons educatives».

•  Aleix Barrera i Corominas (De-

partament de Pedagogia Aplicada de la 

UAB), amb qui intercanviàrem opinions 

en relació amb la recerca que duu a terme 

sobre «Avaluació de la transferència de la 

formació».

•  Isabel Álvarez  i Cánovas  (De-

partament de Pedagogia Sistemàtica i 

Social de la UAB), que analitzà «La tec-

nologia en l’àmbit pedagògic».

•  Jordi Garcia i Farrero (Depar-

tament de Teoria i Història de l’Educació 

de la UB), que exposà la seva personal 

experiència amb «El camí de dues vivèn-

cies: la docència i la investigació univer-

sitària».

•  Marta Bertrán i Tarrés (Depar-

tament de Pedagogia Sistemàtica i Social 

de la UAB), que presentà les principals 

línies dels estudis que realitza sobre «Es-

cola i família en la primera infància: una 

perspectiva antropològica».

•  Àngel Pascual i Martín (Depar-

tament de Filosofia Teorètica i Pràctica 

de la UB), que presentà les seves reflexions 

al voltant de l’«Hermenèutica, platonisme 

i paideia».

— Presentació del sisè volum de la 

Revista catalana de Pedagogia, correspo-

nent al bienni 2007-2008, en un acte ce-

lebrat el dia 12 de maig de 2008 a la Sala 

Nicolau d’Olwer de l’IEC que comptà amb 

la presència i participació del director de 

publicacions de la SCP, Conrad Vilanou i 

Torrano, i els coordinadors del volum 

monogràfic, Isidor Marí i Mayans i Joan 

Mallart i Navarra. Al llarg de l’acte, el 

secretari executiu de la Càtedra de Multi-

lingüisme Linguamón - UOC, Miquel 

Strubell i Trueta, presentà l’estudi els joves 

catalans davant del multilingüisme.

Publicacions 

Revista catalana de Pedagogia, vol. 6 

(2007-2008).

el pensament escolar a catalu-

nya, 1760-1845, del professor i investi-

gador Jordi Monés.
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Societat Catalana d’Estudis Clàssics

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

Presidenta: Montserrat Jufresa i Muñoz

Vicepresident: Jaume Almirall i Sardà

Secretari: Josep Maria Escolà Tuset

Tresorer: Carles Garriga i Sans

Vocal: Mariàngela Vilallonga i Vives

Vocal: Josep Lluís Vidal i Pérez

Delegat de l’IEC: Carles Miralles i Solà

Nombre de socis: 232

Els càrrecs de vicepresident, secretari i vocal varen ser reelegits en votació estatutària 

realitzada el dia 15 de maig de 2009. 

Activitats

conferències

— Presentació del llibre la segona con-

jugació verbal llatina: Un estudi etimolò-

gic i comparatiu sobre l’origen protoin-

doeuropeu de les formacions dels seus 

temes verbals, de Mariona Vernet, de la 

Universitat de Barcelona. IEC, 30 de se-

tembre de 2008.

— «Il mito delle età in Ovidio: 

utopia, antropologia e indagine scientifi-

ca», a càrrec de Mario Labate, de la 

Universitat de Florència. IEC, 10 de no-

vembre de 2008.

— Presentació del llibre el terri-

tori de tarraco: vil·les romanes del camp 

de tarragona, Tarragona, 2008. Museu 

Arqueològic de Tarragona, 15 de desem-

bre de 2008.

— «Por una nueva edición crítica 

de las Metamorfosis de Ovidio», a càrrec 

d’Antonio Ramírez de Verger, de la Univer-

sitat de Huelva. IEC, 4 de febrer de 2009.

— «Satire e autorappresentazione 

nel secondo libro delle epistole di Orazio: 

le grandi epistole sulla letteratura, una 

lettura lineare», a càrrec de Niklas Holz-

berg, de la Universitat de Munich. IEC, 5 

de març de 2009.

— Taula rodona «Traduccions 

catalanes de les Metamorfosis d’Ovidi», a 

càrrec de Lola Badia, de la Universitat de 
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Barcelona; Montserrat Franquesa, inves-

tigadora; Ferran Aguilera, traductor; 

Jordi Parramon, traductor. IEC, 12 de 

març de 2009.

— «Les Metamorfosis i la cultura 

catalana del Renaixement», a càrrec de 

Joan F. Alcina, de la Universitat Rovira i 

Virgili. IEC, 26 de març de 2009.

— «El concepto de signo en Filón 

de Alejandría», a càrrec de Carlos Lévy, de  

la Universitat Paris IV (Sorbonne). Reial 

Acadèmia de Medicina, 26 de març de 2009.

— «Picasso y los clásicos. Las 

metamorfosis del mito», a càrrec de Fer-

nando Checa Cremades, de la Universitat 

Complutense de Madrid. Universitat de 

Barcelona, 21 d’abril de 2009.

— «Aristote, les plaisirs du goût, 

ses vices et ses vertus», a càrrec de Jean 

Louis Labarrière, Maison Française, Ox-

ford. Reial Acadèmia de Medicina, 15 de 

maig de 2009.

— «Questions sur le sacrifice grec, 

données anciennes, interpretations mo-

dernes», a càrrec de Stella Georgoudi, de 

l’École Pratique d’Hautes Études de París. 

IEC, 20 de maig de 2009. 

Congressos i simposis

— «Èsquil: ecdòtica i interpretació». 

Facultat de Filologia, UB; IEC, 1 i 2 d’oc-

tubre de 2008.

Aquestes jornades científiques 

reuneixen un grup d’estudiosos que pre-

paren una nova edició de les tragèdies 

d’Èsquil per a l’Accademia dei Lincei de 

Roma. Es tracta, especialment, de debatre 

qüestions transversals de la metodologia 

ecdòtica i de discutir aspectes concrets de 

crítica textual sense oblidar l’enfocament 

poètic i antropològic.

— «La concepció de l’espai a Grè-

cia: qüestions metodològiques i perspectives 

interdisciplinàries. Jornades d’homenatge 

a J. P. Vernant i P. Vidal-Naquet». Col·loqui 

Internacional IEC-ICAC. IEC, Institut 

Català d’Arqueologia Clàssica, 3 i 4 de 

novembre de 2008.

Cursos

— «Eros: aspectes de l’amor en el món 

antic». IEC, del 6 al 16 de juliol de 2009.

Publicacions 

Ítaca: Quaderns catalans de cultura 

clàssica, núm. 23 (2007).

Remolà, Josep Anton (coord.). el territo-

ri de tarraco: vil·les romanes del 

camp de tarragona. Tarragona: So-

cietat Catalana d’Estudis Clàssics en 

coedició amb el Museu Nacional Ar-

queològic de Tarragona i l’Institut 

Català d’Arqueologia Clàssica, 2008. 
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Societat Catalana d’Estudis Numismàtics 

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

President:  Miquel Crusafont i Sabater

Vicepresident:  Leandre Villaronga i Garriga

Secretari:  Xavier Sanahuja i Anguera

Tresorer:  Rafael Comas i Ezequiel

Vocal primera:  Anna M. Balaguer i Prunés

Vocal segon:  Antoni Turró i Martínez

Vocal tercer:  Jaume Benages i Olivé

Vocal quart:  Xavier Jorba i Serra

Vocal cinquè: Joan Antoni Sendra Ibañez  

 (des del 10 de febrer de 2009)

Vocal sisè:  Jaume Boada Salom  

(des del 10 de febrer de 2009)

Delegat de l’IEC:  Manuel Riu i Riu  

(fins a l’11 de desembre de 2008)

  Gaspar Feliu i Montfort  

(des de l’11 de desembre de 2008)

Nombre de socis: 175

L’Assemblea General Ordinària anual fou 

convocada el dia 10 de febrer de 2009 a 

la sala Prat de la Riba de l’IEC. En el 

transcurs de l’acte foren elegits dos nous 

vocals de la junta directiva. 

Publicacions

El 10 de febrer de 2009 fou presentat el 

número 38 de l’anuari acta Numismàtica, 

corresponent a l’any 2008. En aquesta 

ocasió contenia divuit col·laboracions re-

partides en 369 pàgines.

El mateix dia fou presentat el 

llibre la Seca o casa de la Moneda de 

Barcelona, de Maria Eugènia Ripoll. 

Es tracta ja del número 9 de la col·lecció 

«Complements d’Acta Numismàtica». 

La presentació anà a càrrec de Fran-
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cesca Español (Universitat de Barcelo-

na). 

Conjuntament amb els anteriors, 

la SCEN va publicar el recull d’articles de 

Leandre Villaronga, obra numismàtica 

esparsa, vol. 1, tresors, el primer d’una 

sèrie que es preveu que arribi als quatre 

volums.

Projectes

Al llarg del curs s’ha continuat preparant 

l’edició dels llibres les monedes de Ves-

pasià de la Provincia tarraconensis (69-

70 dc), d’Ian Carradice, Xavier Sanahu-

ja i Jaume Benages; el corpus de la 

moneda ibèrica, de Leandre Villaronga, i 

el catàleg general de la moneda catalana, 

de Miquel Crusafont, tots ells amb  

la previsió de publicar-los durant el  

curs 2009-2010.

Activitats

La SCEN ha continuat tirant endavant el 

projecte «Banc de dades» sobre la mone-

da catalana, amb la intenció de posar en 

mans dels investigadors futurs el materi-

al necessari per a les seves recerques nu-

mismàtiques. 

L’octubre de 2008 la SCEN rebé 

un fons de llibres publicats per l’histori-

ador Antoni Planells Ferrer. Es tracta de 

les obres la moneda antigua de ibiza 

(1980), de contingut plenament numis-

màtic, i ibiza y formentera ayer y hoy 

(1984), que conté nombroses referències 

numismàtiques. Atès l’interès del conjunt, 

la junta de govern va acordar enviar un 

exemplar de cada títol a tots els socis i 

membres de la Societat, així com també 

a les entitats amb les quals intercanvia les 

publicacions de manera habitual. A més 

d’aquests exemplars, la SCEN en va dis-

tribuir a altres entitats que s’hi van mos-

trar interessades, com ara el Consell In-

sular d’Eivissa, el Consell Insular de 

Mallorca, al Cercle Filatèlic i Numismàtic 

de Barcelona, entre d’altres.

conferències, difusió i consultes

A part de les consultes internes de la Soci-

etat, promogudes per membres de la SCEN 

que sovint proposen exemplars numismà-

tics de prou interès com per ser estudiats i 

publicats a l’acta Numismàtica, durant el 

curs 2008-2009 també s’han atès consul-

tes externes que són repertoriades a les 

successives edicions del nostre anuari. El 

mateix passa amb les activitats dutes a 

terme pels socis numeraris en representació 

de la SCEN, com ara conferències, parti-

cipació en congressos i col·laboracions amb 

entitats públiques i privades.
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Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Any de fundació: 1979

Junta Directiva 

Presidenta:  Margarita Castañer i Vivas

Vicepresident:  Josep M. Llop i Torné 

Secretari:  Jordi Oliver i Solà

Tresorer:  Xavier Mayor i Farguell

Vocal:  Àlex Tarroja i Coscuela

Vocal:  Andreu Ulied Seguí

Vocal:  Pilar Carbassa i Torres

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

Nombre de socis:  246

Jornades

Diàlegs ambientals 09

Primeres jornades d’anàlisi i debat sobre 

les ciències ambientals, organitzades 

conjuntament per la SCOT i l’Associació 

Catalana de Ciències Ambientals (ACCA).

IEC, del 20 d’abril al 19 de maig, 

segons el programa següent:

— «Riscos ambientals», a càrrec 

d’Anna Ribas i Joan Manuel Vilaplana; 

moderador, David Serrat. 20 d’abril  

de 2009.

— «Model socioeconòmic», a càrrec 

de Marcel Coderch i Jordi Pigem; mode-

rador, Andreu Ulied. 28 d’abril de 2009.

— «Model territorial», a càrrec de 

Sito Alarcón i Xavier Mayor; moderadora, 

Mita Castañer. 5 de maig de 2009.

— «Comunicació ambiental», a 

càrrec de Josep Espluga i Maria Josep 

Picó; moderador, Joan Carles Peris. 12 de 

maig de 2009.

— «Model hídric», a càrrec de 

Pedro Arrojo i David Saurí; moderador, 

Sergi Cantó. 19 de maig de 2009.

Premis

6è Premi catalunya d’Urbanisme

Premi instituït l’any 1998 i de 

periodicitat bianual que enguany es con-

voca per sisena vegada. 

El jurat va decidir per unanimitat 

atorgar dos accèssits als projectes Pla 

Parcial Urbanístic del Sector Industrial 

PP-01 Ca n’Alemany, de Jornet-Llop-

Pastor, i Pla de Millora Urbana del Nucli 

08 Memoria 2008-2009 (363-474).indd   433 10/03/16   09:54



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

08
-2

00
9

434

Antic de Valls, de Ferran Navarro Acebes 

i equip. 

1r Premi territori

Amb l’objectiu de reconèixer i estimular 

els esforços dels tècnics, l’Administració i 

altres entitats en la innovació dels instru-

ments i processos d’anàlisi, ordenació i 

gestió del territori, la SCOT ha instituït  

el 1r Premi Territori.

El jurat va decidir per unanimitat 

guardonar amb un primer premi el Pla 

Especial de Protecció del Medi Natural i 

del Paisatge del Parc del Montseny. Insti-

tucions promotores: Àrea d’Espais Natu-

rals de la Diputació de Barcelona i Àrea 

de Medi Ambient de la Diputació de Gi-

rona. Equip tècnic redactor: Àrea d’Espais 

Naturals de la Diputació de Barcelona. 

Es va atorgar un accèssit al Pro-

jecte d’Intervenció Integral del Barri de la 

Maurina de Terrassa. Institucions promo-

tores: Gerència de Serveis d’Habitatge, 

Urbanisme i Activitats de la Diputació de 

Barcelona i Àrea de Planificació Urbanís-

tica i Territori de l’Ajuntament de Terras-

sa. Equip tècnic redactor: Anna Planas i 

Loles Herrero (Estudi:E), i Montserrat 

Mercadé.

Llibres

El 25 de novembre de 2008 va tenir lloc 

a l’IEC la presentació de l’anuari territo-

rial de catalunya 2007, una iniciativa de 

la SCOT amb el suport de la Diputació  

de Barcelona i els departaments de Polí-

tica Territorial i Obres Públiques; de Medi 

Ambient i Habitatge; d’Interior, Relacions 

Institucionals i Participació, i de Gover-

nació i Administracions Públiques de la 

Generalitat de Catalunya. A càrrec de 

Margarita Castañer i Josep Maria Llop.

Durant aquest curs 2008-2009 

s’ha elaborat l’anuari territorial de ca-

talunya 2008 amb la mateixa metodolo-

gia que les edicions anteriors. En paral·lel, 

s’ha iniciat el producte d’anuari continu 

digital amb la informació corresponent a 

l’any 2009, de tal manera que a finals 

d’any estigui enllestit un anuari 2008 

convencional i, alhora, estigui en servei 

l’edició contínua digital amb informació 

al dia. Entre els mesos d’octubre i novem-

bre de 2009 es preveu que entri en funci-

onament el lloc web «Territori. Observa-

tori de projectes i debats territorials de 

Catalunya», on hi haurà tota la informa-

ció històrica dels anuaris 2003-2008 i on 

s’aniran afegint nous articles actualitzats 

mensualment en comptes d’anualment. 

D’altra banda, l’abril de 2010 sortirà la 

versió en paper de l’anuari territorial que 

inclourà els anys 2008 i 2009.

Els orígens de l’anuari es remun-

ten al gener de 2001, amb l’entrada en  

funcionament dels reculls de premsa de la  

«llista territori». El setembre de 2002,  

la SCOT va decidir impulsar l’elaboració 

de l’anuari territorial. L’any 2003, l’IEC 

i la Diputació de Barcelona van signar el 

primer conveni de col·laboració per a la 

realització de l’anuari territorial. Poste-
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riorment, van anar incorporant-se al 

conveni els departaments de Política 

Territorial i Obres Públiques; de Medi 

Ambient i Habitatge; d’Interior i Relaci-

ons Institucionals i Participació, i de 

Governació i Administracions Públiques. 

Alhora, l’Institut d’Estudis Catalans apor-

ta l’espai de treball de l’equip coordinador 

i la gestió administrativa i econòmica del 

projecte.
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Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana

Any de fundació: 1982

Junta Directiva

President:  Salomó Marquès Sureda

President d’honor: Jordi Monés i Pujol-Busquets

Vicepresidentes: M. Carme Agulló Díaz

 Francesca Comas i Rubí

Tresorer: Ramon Tarròs i Esplugas

Responsable 

de publicacions: Bernat Sureda García

Vocals: Julià Vilar i Herms

 Antoni Tort i Bardolet

 Luis Miguel Lázaro Lorente

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

Nombre de socis: 89

Activitats

— Seminari «Joventut, família i valors 

en temps canviants». Organitzat conjun-

tament amb la Secció de Filosofia i  

Ciències Socials i el Centre d’Estudis 

Jurídics i Formació Especialitzada del 

Departament de Justícia, amb la partici-

pació de la Societat Catalana d’Estudis 

Jurídics i la Societat Catalana de Peda-

gogia.

Ponències: 

«La Junta de Protecció de la In-

fància a Barcelona, 1908-1985. Algunes 

claus del seu funcionament institucional 

i recorregut històric», a càrrec de Carlos 

Sánchez. 

«Joventut, família i valors en temps 

canviants», a càrrec de Lluís Sáez Giol. 

— Assemblea de la Societat.  

IEC, 21 de febrer. A més de les qüestions 

preceptives, es va aprovar el pla triennal 

d’activitats i el canvi en la publicació de 

la revista educació i Història, que d’anu-

al passarà a semestral.

— El dia 26 de març, la Societat 

participà en una jornada organitzada pel 

Departament de Pedagogia de la Univer-

sitat de Lleida amb la conferència «Els 
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mestres de la república i la República  

dels mestres», de M. Carme Agulló Díaz.

— Seminari «L’educació en la 

construcció de la identitat nacional al llarg 

del segle xx». Organitzat conjuntament 

amb la Societat Catalana d’Estudis His-

tòrics, se celebrà el 8 de maig. Comptà 

amb la intervenció de Jaume Sobre- 

qués amb la ponència «Quan parlem 

d’identitat nacional, de què parlem?», i 

els ponents Paulí Dávila; Maria del Mar 

Pozo, de la Universitat d’Alcalà de Hena-

res; Narciso de Gabriel, de la Universitat 

de La Corunya, i Francesc Xavier Hernán-

dez, de la Universitat de Barcelona, hi 

presentaren les seves comunicacions sobre 

«Educació, presència i evolució dels dife-

rents nacionalismes a l’Estat espanyol». 

Publicacions

Butlletí informatiu d’Història de l’educa-

ció, núm. 26 (octubre-desembre 

2008).

Butlletí informatiu d’Història de l’educa-

ció, núm. 27 (gener-març 2009).

educació i Història: Revista d’Història de 

l’educació, núm. 12 (juliol-desembre 

2008).

educació i Història: Revista d’Història de 

l’educació, núm. 13 (gener-juny 

2009).

Societat d’Història de l’Educació dels 

Països de Llengua Catalana. Pedago-

gia, política i transformació social 

(1900-1917): l’educació en el context 

de la fundació de l’institut d’estudis 

catalans. Barcelona: Societat d’His-

tòria de l’Educació dels Països de 

Llengua Catalana, octubre de 2008.
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Institució Catalana d’Estudis Agraris

Any de fundació:  1984

Junta Directiva

President: Joan Ràfols i Casamada

Vicepresident: Joan Palet i Casas

Tresorer: Òscar Alfranca Burriel

Secretari: Albert Tehàs i Puig

Coordinadors:

Secció d’Agricultura Francesc Domingo Olivé

Secció de Ramaderia Josefina Plaixats i Boixadera

Secció de Protecció Vegetal Josep M. Espelta i Guardia

Secció d’Ornamentals Josep Maria Vives de Quadras

Secció de Sòls Oriol Ortiz i Perpinyà

Secció de Viticultura i Enologia Josep M. Puiggrós i Jové

Secció de Forestal Íñigo Rebollo i San Miguel

Secció d’Estudis Rurals Raimon Roda i Noya

 

Vocals: Anna Jacas Benages

 Joan Saus i Arús

 Ester Torres Güell

 Carles Bernat Juanos

Delegada territorial a Tarragona: Maria Francesca Fort i Marsal

Delegat territorial a Girona: Vicenç Llovet i Roqué

Delegat territorial a Lleida: Santiago Planas i de Martí

Delegat de l’IEC:  Josep Vigo i Bonada

El 2 de desembre de 2008 tingué lloc l’Assemblea General Ordinària de socis, de la qual 

sorgí la nova Junta Directiva.

President: Josep M. Vives de Quadras

Vicepresident: Joan Palet i Casas
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Tresorer: Santiago Pocino Peñalba

Secretària: Ester Jover Alsina

Coordinadors: 

Secció d’Agricultura Daniel Soler González

Secció de Ramaderia Josefina Plaixats i Boixadera

Secció de Protecció Vegetal Josep M. Espelta i Guardia

Secció d’Ornamentals Joaquim Camps Masich

Secció de Sòls Josep M. Alcañiz Baldellou

Secció de Viticultura i Enologia Josep M. Puiggrós i Jové

Secció de Forestal Íñigo Rebollo i San Miguel

Secció d’Estudis Rurals Gemma Francès Tudel

Secció d’Història Rural Assumpta Serra Clota

Vocals: Anna Jacas Benages

 Joan Saus i Arús

 Ester Torres Güell

 M. José Chesa Marro

Delegada territorial a Tarragona: Maria Francesca Fort i Marsal

Delegat territorial a Girona: Vicenç Llovet i Roqué

Delegat territorial a Lleida: Santiago Planas i de Martí

Delegada de l’IEC: Mercè Durfort i Coll

Nombre de socis ordinaris: 384

Conferències

— «El difícil futur de la ramaderia de 

muntanya: el cas de la Vall d’Aran», a 

càrrec de Jordi Peix, enginyer tècnic agrí-

cola i assessor del Departament d’Agri-

cultura, Alimentació i Acció Rural de la 

Generalitat de Catalunya, i Josep Maria 

Moga, regidor de Ramaderia, Forest i 

Medi Natural de Salardú i president de 

l’Associació de Vaques de la Vall d’Aran. 

Organitzada per la Secció de Ramaderia, 

tingué lloc a l’IEC, el 16 de setembre  

de 2008.

— «Impacte ambiental del turis-

me a l’Antàrtida», a càrrec de Martí  

Boada, geògraf, naturalista, doctor en 

08 Memoria 2008-2009 (363-474).indd   439 10/03/16   09:54



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

08
-2

00
9

440

ciències ambientals i professor titular i 

investigador del Departament de Geogra-

fia i de l’Institut de Ciència i Tecnologia 

Ambientals de la Universitat Autònoma 

de Barcelona (UAB). Organitzada per la 

Secció d’Estudis Rurals, tingué lloc a 

l’IEC, el 14 d’octubre de 2008.

— «Els biocombustibles: preus 

agraris i situació a Espanya», a càrrec de 

Lourdes Viladomiu i Jordi Rosell, del grup 

de recerca sobre desenvolupament rural de  

la UAB. Organitzada per la Secció d’Es-

tudis Rurals, tingué lloc a l’IEC, el 24 de 

novembre de 2008.

— «Un nou concepte del cultiu 

dels fruiters: hidroponia a ple camp. 

Creixement, nutrició i reg», a càrrec dels 

professors Rafael Martínez i Carlos 

Hernández, de la Universitat Miguel Her-

nández. Organitzada per la Societat Ca-

talana de Biologia i la Institució Catalana 

d’Estudis Agraris, el Departament d’Hor-

tofructicultura de la Universitat de Lleida 

i Phytolleida, S. L., tingué lloc a l’Escola 

Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària 

(UdL), l’11 de desembre de 2008.

— «El cultiu dels transgènics a 

Catalunya», a càrrec de Meritxell Serret, 

coordinadora tècnica de la Fundació Món 

Rural. Organitzada per la ICEA i l’ACCA, 

tingué lloc a l’IEC, el 3 de març de 2009.

— «Crisi econòmica i agroalimen-

tació. Claus per comprendre-la i estratè-

gies per afrontar-la», a càrrec de Francesc 

Reguant, economista i cap del Gabinet 

Tècnic del Departament d’Agricultura. 

Organitzada per la Secció d’Estudis Ru-

rals, tingué lloc a l’IEC, el 12 de març  

de 2009.

— «Influença: un viatge d’anada 

i tornada entre espècies», a càrrec d’Enric 

Mateu de Antonio, professor de la Facul-

tat de Veterinària de la Universitat Autò-

noma de Barcelona. Organitzada per la 

Secció de Ramaderia, tingué lloc a l’IEC, 

l’11 de juny de 2009.

— «Aprendre de la natura per a 

segrestar carboni al sòl: carbonització i 

biochar», a càrrec de Marta Camps Arbes-

tain, directora del New Zealand Bio-char 

Research Centre, de la Universitat Massey. 

Organitzada per la Secció de Sòls, en col-

laboració amb la Delegació Catalana de la 

Societat Espanyola de la Ciència del Sòl, 

tingué lloc a l’IEC, el 8 de juliol de 2009.

Jornades

«Descobrir la denominació d’origen del 

Montsant en directe» 

Organitzada per la Secció de Viticultura 

i Enologia de la ICEA i la Facultat d’Eno-

logia de la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona, amb la col·laboració de la 

Denominació d’Origen Montsant, tingué 

lloc a la Facultat d’Enologia de la URV, 

el 28 i 29 de novembre de 2008.

Divendres 28 de novembre

— Presentació de la jornada, a càrrec de 

Josep Maria Puiggrós.

— «La D. O. Montsant: presenta-

ció de la seva comarca administrativa», a 

08 Memoria 2008-2009 (363-474).indd   440 10/03/16   09:54



So
c

ie
t

a
t

S 
fi

l
ia

l
S

441

càrrec de Maria Francesca Fort, professo-

ra de la Facultat d’Enologia de Tarragona.

— «Les varietats de la D. O. Mont-

sant. Condicions edafoclímiques», a càr-

rec d’Agustí Vilarroya, professor de la 

Facultat d’Enologia de Tarragona.

— «Elaboració de vins en verge i 

en brisat», a càrrec de Gerard Fonts, lli-

cenciat en enologia i professor de l’IES de 

Falset.

— «La gastronomia i els vins de 

la D. O. Montsant», a càrrec d’Antoni Bru, 

president de l’Associació de Sumillers de 

Tarragona.

— «Una jove denominació d’ori-

gen amb una història de segles», a càrrec 

d’Anna Figueres, llicenciada en geografia 

i història.

Dissabte 29 de novembre

— Benvinguda i presentació de la DO 

Montsant, a càrrec de Gerard Amorós, 

gerent de la Denominació d’Origen a la 

Cooperativa de Capçanes.

— Visita a les instal·lacions del 

Celler de Capçanes, a càrrec de Francesc 

Perelló i Àngel Teixidó, enòlegs.

— Visita al Celler Anguera a Dar-

mós, acompanyats per Joan i Josep An-

guera, propietaris.

— Visita al Celler Agrícola Falset-

Marçà, acompanyats per Gerard Amorós.

— Dinar tast.

— Visita al Celler Laurona a 

Falset, acompanyats per Miquel Compte, 

gerent.

— Visita als Cellers Mas Perinet, 

a Cornudella de Montsant, acompanyats 

de Josep Serra, enòleg i gerent, i Marga-

rita Peiró, relacions públiques.

«Novetats en la lluita contra el morrut de 

les palmeres»

Organitzada per la Institució Catalana 

d’Estudis Agraris, l’Escola de Capaci-

tació Agrària Forestal de Santa Coloma 

de Farners i el Departament d’Agricul-

tura, Alimentació i Acció Rural, la jor-

nada tingué lloc a l’Escola de Capaci- 

tació Agrària Forestal, el 9 de juny  

de 2009.

— Presentació de la jornada, a 

càrrec de Rosa Cubel, directora general 

d’Agricultura i Ramaderia del Departa-

ment d’Agricultura.

— «Prevenció i lluita contra el 

morrut a Catalunya», a càrrec de Jordi 

Giné, cap del Servei de Sanitat Vegetal del 

Departament d’Agricultura.

— «Avenços en el coneixement de 

la plaga», a càrrec de Víctor Sarto, del 

Servei Sanitat Vegetal DAR.

— «Prevención y lucha contra el 

picudo en Andalucía», a càrrec de Jesús 

González García, cap del Servei de Sani-

tat Vegetal de la Junta de Andalucía.

— «Experiència en el control del 

morrut a Mataró», a càrrec de Joaquim 

Tarragó, de l’Ajuntament de Mataró.

— «Experiència en el control del 

morrut a Barcelona», a càrrec de Lluís 

Cerqueda i Rosendo Font, de la Direcció 
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Espais Verds de l’Àrea de Medi Ambient 

de l’Ajuntament de Barcelona.

— «Situación actual de las inves-

tigaciones contra el picudo rojo en Anda-

lucía», a càrrec de Gervasio V. Tapia Pé-

rez, de IFAPA, Instituto de Investigación 

y Formación Agraria y Pesquera, de la 

Consejería de Agricultura y Pesca de  

la Junta de Andalucía.

— «Estat actual de les investiga-

cions sobre el morrut de les palmeres», a 

càrrec de Josep Jacas, catedràtic de la 

Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 

Unitat d’Entomologia Agrícola. 

— «Experiències al Jardí Botànic 

Marimurtra», a càrrec d’Amparo Arda-

nuy, del Jardí Botànic Marimurtra.

Curs

Vint-i-cinquena edició de les Monografies 

de Paisatgisme i Jardineria

Organitzades per la Secció d’Ornamentals 

amb la col·laboració de l’Escola Superior 

d’Agricultura de Barcelona, el Col·legi 

Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalu-

nya, el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 

Agrícoles de Catalunya i l’Escola de Capa-

citació Agrària i Forestal de Santa Coloma 

de Farners, tingueren lloc a l’IEC, del 9 de 

febrer al 28 de maig de 2009.

Tema monogràfic I: «Mitjans de 

lluita alternatius als productes fitosanita-

ris a utilitzar en les àrees verdes».

— «Present i futur dels tracta-

ments amb productes fitosanitaris a les 

àrees verdes. Legislació reguladora», a 

càrrec de Josep M. Vives.

— «Biopesticides, bioestimulants, 

fitofortificants i altres productes», a càrrec 

de Joaquim Camps.

— «Control integrat de les pato-

logies de les plantes ornamentals», a 

càrrec de Josep Maria Riba. 

— «Mesures culturals comple-

mentàries pel control de plagues i malal-

ties», a càrrec de Carme Lacambra. 

— «Tècniques de lluita per endo-

teràpia presentades per les empreses: 

Esteve Natur», a càrrec de Joan Manel 

Barroso (Fertinyect), Juan Barbado 

(Sipcam Jardin) i Joan Prades.

— «Lluita biològica amb artrò-

podes i altres organismes presentada per 

les empreses Syngenta i Koppest», a 

càrrec de David Bahí (Syngenta) i José 

Olivas (Koppest).

— «Lluita amb microorganis-

mes», a càrrec de Carolina Fernández.

— «Utilització de nematodes en- 

tomopatògens», a càrrec d’Alejandro Mar- 

tínez Peña.

— «Lluita amb feromones, tram-

pes i atraients», a càrrec de Jaume Caste-

llà i Mariano Rojo.

Tema monogràfic II: «Estalvi 

d’aigua en jardineria».

— «Estalvi d’aigua en instal-

lacions de reg: disseny i manteniment», a 

càrrec de Joaquim Llorente.

— «Reutilització d’aigües per al 

reg de gespes», a càrrec d’Octavi Creus.
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— «Tècniques d’estalvi d’aigua 

en jardineria», a càrrec de Francesc Ba-

lanzó.

— «Espècies arbustives i herbà-

cies a utilitzar en jardins secs», a càrrec 

de Sergi Massanes.

— «Espècies de baix requeriment 

d’aigua utilitzades com a gespes», a càrrec 

de Josep Cirera.

— Visites tècniques als vivers Bio-

riza i Sala Graupera.

Tema monogràfic III: «Introducció 

al projecte paisatgístic a través de cinc 

figures contemporànies».

Aquest monogràfic no se celebrà 

per falta d’assistència.

Tema monogràfic IV: «Arbres or-

namentals. Descripció d’espècies, exigèn-

cies i criteris d’aplicació en jardineria».

— Aplicacions en jardineria. 

— Principals espècies de conífe-

res.

— Principals espècies de frondoses.

— Resistència dels arbres al medi.

— Principals plagues i malalties 

que afecten els arbres.

— Visita tècnica al parc de la 

Ciutadella.

— Visita tècnica als jardins del 

Palau de Pedralbes i a d’altres de la zona.

A càrrec de Francesc Navés i Josep 

M. Vives.

Sortides

Seguint les petjades de la varietat xarel·lo

Sortida al Penedès, la denominació 

d’origen més important d’aquesta vari-

etat, organitzada per la Secció de Viti-

cultura i Enologia, el 15 de novembre 

de 2008.

Visita als cellers de Castellroig, 

acompanyats de Marcel Sabater, enòleg.

Visita als cellers Segura Viudas, 

sota la direcció del seu departament tèc-

nic.

Visita a les instal·lacions de l’IN-

CAVI i presentació de les característiques 

de la varietat xarel·lo, a càrrec de Lluís 

Giralt, tècnic de la Secció de Viticultura 

de l’INCAVI.

Visita als masos de torroella de Montgrí

Organitzada per la Secció d’Història Ru-

ral, tingué lloc el 13 de desembre de 2008.

Visita a la torre Martina, masia 

fortificada d’origen medieval.

Visita al mas Ral, masia fortifica-

da del segle xvi.

Visita a la Torre Begura, masia 

fortificada del segle xvi.

Visita al palau Lo Mirador. 

Visita cultural al municipi de 

Torroella de Montgrí (Palau Solterra, Can 

Quintana, església de Sant Genís), a càr-

rec d’Antoni Roviras, historiador de Can 

Quintana.

Seguint les petjades de les garnatxes 

dolces de l’empordà

Organitzada per la Secció de Viticultura 

i Enologia, tingué lloc el 23 de maig  

de 2009.
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Presentació de la Denominació 

d’Origen Empordà, a càrrec de Simó 

Casanovas. 

Visita a la cooperativa Empordà-

lia, acompanyats de Simó Casanovas, 

gerent.

Visita al Celler Espelt, acompa-

nyats d’Anna Espelt, enòloga.

Visita al Celler Cooperatiu d’Es-

polla, acompanyats de Josep M. Casellas, 

enòleg.

Visita al Celler Martí Fabra, a Sant 

Climent Sescebes, acompanyats de Joan 

Fabra, enòleg.

Visita al centre de biotecnologia de llavors 

fitó de cabrera de Mar

Organitzada per la Secció d’Agricultura i 

la Secció d’Ornamentals, tingué lloc el 18 

de juny de 2009.

tast sobre la garnatxa i el terrer

Organitzat per la Secció de Viticultura i 

Enologia, se celebrà a l’IEC, l’11 de març 

de 2009.

Introducció de la garnatxa negra 

al Montsant.

Tast de les diferents elaboracions 

de garnatxa, a càrrec de Francesc Perelló, 

enòleg de la cooperativa de Capçanes.

Altres activitats

Presentació dels volums iii i iv de la His-

tòria agrària dels Països catalans, amb 

la participació de: Josep M. Salrach, ca-

tedràtic d’història medieval, professor de 

la Universitat Pompeu Fabra i coordina-

dor general de l’obra Història agrària dels 

Països catalans; Eva Serra, professora 

d’història moderna de la UB i coordina-

dora del tercer volum de l’obra Història 

agrària dels Països catalans; Ramon 

Garrabou, catedràtic d’història contem-

porània, Departament d’Economia i 

Història Econòmica de la UAB i coordi-

nador del quart volum de l’obra Història 

agrària dels Països catalans; Agustí Al-

coberro, professor d’història moderna de 

la UB, vocal de la Junta de la Societat 

Catalana d’Estudis Històrics i actualment 

director del Museu d’Història de Catalu-

nya.

Organitzada per la Institució Ca-

talana d’Estudis Agraris; la Institució 

Catalana d’Història Natural; la Socie- 

tat Catalana de Geografia, i la Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica, tingué lloc a l’IEC, el 18 de no-

vembre de 2008.

Presentació de l’Aula de Silvicultura Me-

diterrània de Barcelona, a càrrec de Joan 

Ràfols Casamada, president de la Institu-

ció Catalana d’Estudis Agraris; Albert 

Mamarbachi, enginyer agrònom i forestal, 

especialista en la Mediterrània oriental; 

Íñigo Rebollo San Miguel, coordinador de 

la Secció Forestal de la Institució Catala-

na d’Estudis Agraris.

Organitzada per la Secció de Fo-

restal, tingué lloc a l’IEC, el 19 de novem-

bre de 2008.
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Segon Congrés d’Art i Paisatge Vitiviní-

cola

El Congrés, celebrat el 9 i 10 de juliol  

de 2009, tingué com a objectiu esdevenir 

un revulsiu per al Penedès i altres àrees 

vitivinícoles per a encarar el segle xxi i 

posar les bases d’un nou model de desen-

volupament de la cultura vitivinícola i de 

millora de la qualitat de vida i la identitat 

de la comarca. Les ponències foren:

1. «La vinya, paisatge cultural. 

Els continguts»

2. «El bon govern del paisatge 

vitivinícola. L’economia. Potencialitats. 

Gestió»

3. «Planejament, territori i pai-

satges vitivinícoles. Ordenació, planifica-

ció i projecte»

4. «Art i vinya»

XXIV Jornada d’Agricultura: «Crisi ali-

mentària o especulació alimentària», 

tingué lloc al Liceu Renouvier de Prada 

de Conflent, el 22 d’agost de 2009. 

— Obertura de la jornada, a càr-

rec d’Antoni Díaz, director general de 

Planificació i Relacions Agràries del De-

partament d’Agricultura, Alimentació i 

Acció Rural de la Generalitat de Catalu-

nya.

— Introducció a la jornada: 

«L’any 2008 us vàrem enganyar!», a 

càrrec de Josep M. Puiggrós, coordina- 

dor.

— «Crisi alimentària i crisi eco-

nòmica. Diagnòstic i propostes de la Unió 

de Pagesos», a càrrec de Josep Carles 

Vicente, membre de la Comissió Perma-

nent Nacional de la Unió de Pagesos de 

Catalunya.

— «No m’ho crec!», a càrrec de 

Joan Majó, enginyer i polític. 

— «El mercat del vi a la Catalu-

nya del Nord», a càrrec de Fabrice Rieu, 

president del Consell Interprofessional 

dels vins del Rosselló.

— «L’agricultura és encara un 

sector estratègic?», a càrrec de Josep M. 

Jové, president del Sindicat de Joves Agri-

cultors de Catalunya.

— «Estratègies per a una agricul-

tura del segle xxi», a càrrec de Francesc 

Reguant, cap del Gabinet Tècnic del De-

partament d’Agricultura, Alimentació i 

Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. 

— «El mercat mundial de cereals: 

les quatre F i la inestabilitat», a càrrec de 

Lourdes Viladomiu, del Grup de Recerca 

sobre Desenvolupament Rural de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona.

— Taula rodona amb tots els as-

sistents.

— Cloenda, a càrrec de Josep M. 

Vives, president de la ICEA.

Tertúlies

El primer dilluns de cada mes la Secció 

de Protecció Vegetal organitza una 

tertúlia en la qual participen ponents 

experts.

— Tertúlia LVI: «Cobertes enjar-

dinades. Naturalització d’edificis»,  
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a càrrec d’Andrés Fernández López,  

enginyer agrònom. IEC, 1 de setembre  

de 2008.

— Tertúlia LVII: «Tratamientos 

de los espacios verdes», a càrrec d’Antonio 

Peláez García, cap de Departament Con-

trol de Plagues, Parcs i Jardins de Barce-

lona. IEC, 6 d’octubre de 2008.

— Tertúlia LVIII: «Els fitoplas-

mes en el límit de la vida. De què són 

responsables?», a càrrec d’Ester Torres. 

IEC, 3 novembre de 2008.

— Tertúlia LVIX: «Present i futur 

dels productes fitosanitaris a Europa», a 

càrrec de Jordi Giné i Ribó, cap del Servei 

de Sanitat Vegetal, Departament d’Agri-

cultura, Alimentació i Acció Rural.  

IEC, 11 de desembre de 2008.

— Tertúlia LX: «La seguretat 

alimentària a Europa», a càrrec d’Alfons 

Vilarrassa, exrepresentant per Espanya 

davant la Comissió de Brussel·les. IEC, 2 

de febrer de 2009.

— Tertúlia LXI: «L’endoteràpia 

(estat actual de les tècniques)», a càrrec 

de Joan Manel Barroso, enginyer tècnic 

agrícola; Joan Barbado, enginyer agrò-

nom, i Joan Prades, enginyer tècnic agrí-

cola. IEC, 2 de març de 2009. 

— Tertúlia LXII: «Lluita amb 

feromones, trampes i atraients», a càrrec 

de Jaume Castellà, doctor en ciències 

químiques, i Mariano Rojo, tècnic del 

Departament de Medi Ambient i Habitat-

ge. IEC, 30 de març de 2009.

— Tertúlia LXIII: «La Xarxa 

Anti-Pedregades», a càrrec de Ramon 

Lletjós. IEC, 4 de maig de 2009.

tertúlies de la Secció d’estudis Rurals 

— «El sector de la pesca a Catalunya», a 

càrrec de Pilar Todó Vila, de la Direcció 

General de Pesca i Acció Marítima del 

Departament d’Agricultura. IEC, 24 de 

febrer de 2009.

— «La crisi econòmica en el sec-

tor agroalimentari», a càrrec de Francesc 

Reguant, economista. IEC, 10 de març  

de 2009.

— «Els preus de la Terra», a càr-

rec d’Ismael Santonja. IEC, 26 de maig 

de 2009.

— «Projecte a Mauritània», a cà-

rrec de Lourdes Viladomiu, Jordi Rosell i 

Jordi Comas. 16 de juny de 2009. 

60th Annual Meeting of the European 

Association for Animal Production 

(EAAP)

Barcelona, Palau de Congressos Fira  

de Barcelona, del 24 al 27 d’agost de 2009.

El títol de la reunió fou «Biodiver-

sitat i desenvolupament sostenible dels 

sistemes de producció animal», tema de 

gran importància per a les exigències 

actuals de la societat i de l’activitat rama-

dera. Hi participaren més de 1.500 per-

sones, vingudes de 65 països.

Premi per a estudiants

El jurat format per Josep M. Espelta, 

Josefina Plaixats, Josep M. Puiggrós, 
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Íñigo Rebollo, Josep M. Vives i Ester Jover 

decidí adjudicar el premi de l’Associació 

a Eloy Alfonso Llauradó, pel treball es-

tudi, planificació i disseny d’una planta-

ció de vinya de la varietat trepat al terme 

municipal de Montblanc, tenint en consi-

deració els efectes produïts pel canvi cli-

màtic.
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Societat Catalana de Comunicació 

Any de fundació:  1985

Junta de Govern

Presidenta:  Rosa M. Franquet i Calvet

Vicepresident: Enric Marín i Otto

Secretari:  Sergi Doria Alburquerque

Tresorer:  Sergi Cortiñas i Rovira

Vocal primer:  Carles Pont i Sorribes

Vocal segona:  Llúcia Oliva de la Esperanza

Vocal tercera:  Magda Sellés Quintana

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

Nombre de socis: 114

El dia 11 de juny tingué lloc l’Assemblea 

General Ordinària durant la qual fou 

escollida Rosa M. Franquet com a nova 

presidenta de la Societat i Carles Pont com 

a vocal primer. També s’aprovaren els 

comptes de 2008 i el pressupost de 2009.

Activitats

— Col·laboració a les III Jornades d’His-

tòria de la Premsa: «Poder polític i resis-

tència periodística». Museu d’Història de 

Catalunya, novembre de 2009.

Sessions científiques

— XIX Jornada de Girona. Clausura del 

curs 2008-2009. «La comunicació en 

temps de crisi». Girona, 6 de juny de 2009.

Amb la presentació de la presiden-

ta de la Societat, Maria Corominas, i de 

l’alcaldessa de la ciutat de Girona, Anna 

Pagans.

En la taula rodona participaren 

Sebastián Tobarra, periodista d’el País; 

Sergi Cortiñas, de la Universitat Pompeu 

Fabra; Llúcia Oliva, presidenta del Con-

sell de la Informació de Catalunya; Josep 

M. Martí, de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Moderador: Lluís Costa, de la 

Universitat de Girona.

També es presentaren les tesis 

doctorals per part de Sílvia Espinosa, de 

la Universitat Autònoma de Barcelona; 

Ramon Girona, de la Universitat de Giro-

na; Glòria Salvadó, de la Universitat 
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Pompeu Fabra, i Martí Petit, de la Uni-

versitat Ramon Llull. 

L’informe sobre l’estat de la comu-

nicació anà a càrrec de la periodista Mi-

lagros Pérez Oliva. Posteriorment, l’Ajun-

tament de Girona oferí un dinar a tots els 

participants.
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Societat Catalana de Llengua i Literatura 

Any de fundació:  1986

Junta Directiva

President:  August Bover i Font

Vicepresident:  Josep Massot i Muntaner

Tresorera:  Montserrat Alegre i Urgell

Secretari:  Joan Anton Rabella i Ribas

Vocals: Mila Segarra i Neira 

 Joan Armangué i Herrero

Delegat de l’IEC:  Josep Moran i Ocerinjauregui

Socis:  351

Activitats

— Presentació del llibre Maria assumpció 

Soler i font (1913-2004): Mestra i escrip-

tora ex aequo, de Carme Ramilo, a càrrec 

de Marta Pessarrodona. IEC, 2 d’octu- 

bre de 2008. 

— IV Jornades d’Intercanvi Cul-

tural. Organitzades conjuntament per la 

SCLL, la Societat Verdaguer, la Càtedra 

Verdaguer d’Estudis Literaris de la Uni-

versitat de Vic i pel Departament de Filo-

logia Catalana i Lingüística General de la 

Universitat de les Illes Balears, i van 

comptar amb el suport de la Institució de 

les Lletres Catalanes, del Consell Insular 

i dels ajuntaments d’Eivissa i de Sant 

Antoni de Portmany. Les sessions acadè-

miques, realitzades, les primeres, a Eivis-

sa i, l’última, a Sant Antoni, comptaren 

amb les conferències de Joan Veny: «El 

dialecte eivissenc»; Felip Cirer: «Jacint 

Verdaguer i Isidor Macabich»; Marià 

Torres: «La literatura popular eivissenca», 

i Joan Mas i Vives: «La roda del temps i 

dels sentiments en l’obra de Marià Vi-

llangómez». Durant les IV Jornades, es va 

visitar el Consell Insular d’Eivissa, el 

Museu Arqueològic, el Museu Diocesà, 

l’Arxiu Històric d’Eivissa, la llibreria 

Mediterrània i l’Arxiu Parroquial de Sant 

Antoni de Portmany. Eivissa, 10-12 d’oc-

tubre de 2008.

— VII Col·loqui Internacional 

Verdaguer: «La construcció contemporània 

del sistema lingüisticoliterari català». La 

SCLL va col·laborar en la realització del 
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VII Col·loqui Internacional Verdaguer,  

que organitzaven la Societat Verda- 

guer, la Càtedra Verdaguer d’Estudis Li-

teraris i la Universitat de Vic. La sessió 

inaugural es realitzà el dia 6 de novembre 

a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, 

amb un parlament de Joaquim Molas i la 

conferència «Renaixença: el mot i la idea 

de Josep M. Domingo». També s’hi van 

llegir les ponències «La construcció de la 

llengua literària contemporània: què de-

vem al segle xix?» de Jordi Ginebra i 

«Catalanismo no es provincianismo: naci-

onalisme espanyol, catalanitat i Renaixen-

ça» de Joan-Lluís Marfany. Les sessions 

del dia 7 es portaren a terme a la Univer-

sitat de Vic i comptaren amb tres ponèn-

cies (Albert Rossich: «Els escriptors vuit-

centistes vistos pels historiadors de la 

literatura»; Eugenio Burgio: «Dalla norma 

letteraria all’uso collettivo: vicende dell’ita-

liano tra il 1861 e il xxi secolo», i Rosa 

Cabré: «Qüestions de crítica de poesia en 

l’època del realisme») i dues taules rodones: 

«L’espectacle teatral del xix. Espais i orga-

nització», en què intervingueren Josep 

Lluís Sirera, Joan Mas i Vives, Josep M. 

Sala-Valldaura, Pep Vila i Miquel M. Gi-

bert, i «La literatura del xix popularitzada 

al xx», en què van participar Joan Castells, 

Miquel Desclot, Josep M. Benet i Jornet, 

Teresa Iribarren i Jaume Ayats; mentre que 

les sessions del dia 8 se celebraren a Fol-

gueroles i constaren de dues ponències 

(Laureà Bonet: «Narcís Oller i José M. de 

Pereda en diàleg: un text compartit», i 

Ramon Pinyol: «El teatre catòlic català 

contemporani: els orígens») i la conferència 

de clausura: «Els herois del poble. Litera-

tura de voluntat popular i militància polí-

tica democràtica al se-gle xix a Catalunya», 

a càrrec de Pere Gabriel. Al llarg del col-

loqui es llegiren, a més, vint-i-sis comuni-

cacions. Barcelona, Vic i Folgueroles, 6-8 

de novembre de 2008.

— IV Trobada del Grup d’Estudis 

Etnopoètics. IX Simposi d’Etnopoètica de 

l’Arxiu de Tradicions de l’Alguer. L’Al-

guer, 14-15 de novembre de 2008.

— Conferència «El català a l’exèr- 

cit», a càrrec de Gabriel Cardona, histo-

riador i antic militar. IEC, 4 de desembre 

de 2008.

— Conferència «Le Clézio: un 

rodamón de l’escriptura», a càrrec d’Alí-

cia Piquer. IEC, 11 de desembre de 2008.

— Presentació del llibre la pa-

raula de l’àngel: Una aproximació plural 

als goigs, de Dominique de Courcelles, en 

què intervingueren l’autora; Ignasi More-

ta, professor de filologia catalana a  

la Universitat Pompeu Fabra; Josefina 

Roma, professora d’antropologia de la 

religió a la Universitat de Barcelona, i 

August Bover, professor de filologia cata-

lana a la Universitat de Barcelona i pre-

sident de la SCLL. IEC, 16 de desembre 

de 2008.

— Conferència «L’aspecte verbal 

entre el protoindoeuropeu i el llatí», a 

càrrec de Mariona Vernet. IEC, 3 de febrer 

de 2009.

08 Memoria 2008-2009 (363-474).indd   451 10/03/16   09:54



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

08
-2

00
9

452

— Jornades Commemoratives  

del 50è Aniversari del Congrés d’Ex-libris 

de Barcelona

La SCLL va organitzar, conjunta-

ment amb l’Associació Catalana d’Exli-

bristes, unes jornades per commemorar i 

analitzar el VI Congrés d’Ex-libris, que 

es va celebrar a Barcelona del 3 al 6 de 

juliol de 1958. Les Jornades van consistir 

en tres taules rodones: «El Congrés i les 

Sigles Barcelona», en què van intervenir 

Francesc Fontbona, Josep M. Cadena, 

Maria-Carme Illa i Joan L. de Yebra; «Els 

artistes i el Congrés», amb Francesc X. 

Puig Rovira, Teresa Costa Gramunt, Joan 

Roig, Núria Terradas i Rosa Vives, i «El 

futur de l’exlibrisme», que va comptar 

amb la participació de Marià Casas Hier-

ro, Josep Manzano, Víctor Oliva, Pilar 

Vélez i Marc Ignasi Corral. IEC, 5, 12  

i 19 de març.

Publicacions

Durant el mes de novembre de 2008 ha 

aparegut el treball de Jordi Bruguera in-

troducció a l’etimologia, que correspon al 

volum número 5 de la col·lecció «Treballs 

de la Societat Catalana de Llengua i Li-

teratura» i que aplega les conferències que 

l’autor va realitzar, primer, a Barcelona 

durant el mes d’abril i, després, a Valèn-

cia durant el mes de maig.
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Societat Catalana de Tecnologia

Any de fundació:  1986

Junta Directiva 

President:  Josep M. Fuertes i Armengol

Vicepresident: Antoni Olivé i Ramon

Secretari:  Marc Barracó i Serra

Tresorera:  Aina Barceló Cuerda

Vocals:  Estanislau Tomàs i Morera

 Ricard Bosch i Tous

 Víctor Fuses Navarra

 Ramon Izquierdo Clemente

 Frederic Luque Carrillo

 Montserrat Sebastià i Salat

 Víctor Serra i Raventós

Delegada de l’IEC: Alícia Casals i Gelpí

Nombre de socis:  112 (9 entitats adherides, 99 ordinaris, 

4 estudiants)

Assemblea General 

El 9 de desembre de 2008 tingué lloc 

l’Assemblea General de socis de la Socie-

tat Catalana de Tecnologia (SCT).

Conferències

— «Tecnologies emergents per a la in-

dústria alimentària», a càrrec de Mercè 

Raventós Santamaria, catedràtica d’es-

cola universitària en l’Àrea de Tecnolo- 

gia dels Aliments. IEC, 29 de setembre 

de 2008.

— «Bioimpedància: una eina per 

a l’estudi dels teixits biològics i la diagno-

si mèdica», a càrrec de Ramon Bragós i 

Bardia, enginyer de telecomunicacions. 

IEC, 30 d’octubre de 2008.

— «El pàncrees artificial: un en-

focament tecnològic al tractament de la 

diabetis», a càrrec de Josep Vehí, direc- 

tor de l’Institut d’Informàtica i Aplicaci-

ons de la Universitat de Girona. Parc 

Científic i Tecnològic de la Universitat de 

Girona, 19 de novembre de 2008.
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— «Mesura del cabal amb instru-

ments de tipus tèrmic», a càrrec de Joan 

Pedrola i Garde, enginyer químic. Aques-

ta conferència fou coorganitzada amb 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Industrial de Barcelona. Facultat de Ma-

temàtiques i Estadística, UPC, 21 de 

novembre de 2008.

— «L’osmosi inversa, la seva evo-

lució i la seva aplicació en la gestió de la 

sequera a Catalunya», a càrrec de Ferran 

Martrus Pomar, delegat d’O&M d’Acciona 

Agua per a Catalunya i per a Granada. 

IEC, 24 de novembre de 2008.

— «Tecnologia, Internet i cohesió 

social», a càrrec de Llorenç Valverde Gar- 

cia, doctor en informàtica. Universitat de 

les Illes Balears, Palma, 4 de desembre  

de 2008.

— «Tecnologia albirada a les col-

leccions de ciència ficció de la postguer-

ra», a càrrec de Jordi Ojeda Rodríguez, 

doctor en enginyeria industrial i professor 

del Departament d’Organització d’Em-

preses de la UPC, i de Francesc Solé Pa-

rellada, doctor en enginyeria industrial, 

delegat del rector per al Parc Científic i 

Tecnològic de la UPC i director del Pro-

grama Innova de la UPC. IEC, 27 de 

gener de 2009.

— «150 anys després: des de l’ic-

tíneo (1859) fins a l’ictíneo 3, un submarí 

modern per a treballs científics», a càrrec 

de Pere Forès i Malleu, dissenyador indus-

trial i director d’Ictineu Submarins, SL. 

IEC, 26 de febrer de 2009.

— «El mercat de l’aviació comer-

cial», a càrrec de Ramón Dorrego, cap de 

Desenvolupament de Serveis de Màrque-

ting d’Atenció al Client d’Airbus, i Héctor 

Asensio, director d’Estratègia i cap d’Anà-

lisi Industrial i de Prospecció de Mercat 

d’Atenció al Client d’Airbus. Escola Tèc- 

nica Superior d’Enginyeries Industrial i 

Aeronàutica de Terrassa, UPC, 23 de març 

de 2009.

La conferència s’emmarcava en el 

cicle que l’ETSEIAT organitzà dins de les 

jornades de formació complementària de 

transport aeri: organització i explotació, 

que s’imparteix en el quart curs d’engi-

nyeria aeronàutica.

— «Microcontroladors Picaxe: 

control programat a l’abast de tothom», 

a càrrec de Jordi Orts, llicenciat en física 

i professor de tecnologia. IEC, 25 de març 

de 2009.

— «Una experiència de recerca al 

Canadà», a càrrec de Josep M. Font, en-

ginyer industrial. Facultat de Matemà-

tiques i Estadística, UPC, 8 de maig  

de 2009.

— «La gestió del funcionament 

de grans sistemes d’emmagatzematge 

distribuït», a càrrec de Scott A. Brandt, 

professor de ciències de la computació a 

la Universitat de Califòrnia a Santa Cruz. 

Facultat d’Informàtica de Barcelona, 

UPC, 7 de juliol de 2009.

Commemoracions

Acte de presentació del calendari de l’Any 
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Monturiol (1 de gener de 2009 - 28 de 

juny de 2010), amb què es commemoren 

els 150 anys de l’avarada del primer 

submarí ictíneo i, construït per Narcís 

Monturiol. IEC, 26 de febrer de 2009.

La Comissió Any Monturiol ha 

estat promoguda per l’Institut Ictineu, el 

Centre Català de Recerca Submarina i 

l’Associació d’Innovadors Narcís Montu-

riol. La Societat Catalana de Tecnologia, 

representada pel seu president, n’és mem-

bre del seu comitè assessor.

Premi de la SCT

La ponència, formada per Ramon Iz-

quierdo, Antoni Olivé i Marc Barracó, 

acordà atorgar el premi al treball Un 

mètode algebraic per a la construcció de 

cicles sobre grafs de deBruijn i aplicacions 

a la codificació angular, presentat per 

Borja de Balle Pigem.

Publicacions

Revista de tecnologia, núm. 3 (1r semes-

tre 2009)

Altres

— Josep M. Fuertes i Armengol és nome-

nat membre del comitè assessor de l’Any 

Monturiol en representació de la Societat 

Catalana de Tecnologia, societat filial de 

l’Institut d’Estudis Catalans (2 de març 

de 2009).

— Ponència «Tecnologia, societat 

i acadèmia», al III Congrés d’Enginye- 

ria i Cultura Catalana: «Tecnologia, terri-

tori i societat», a càrrec de J. M. Fuertes, 

M. Barracó, E. Tomàs (desembre de 2009).

— Visita a les instal·lacions del 

Pení de Roses i el Museu de la Tècnica de 

l’Empordà (Figueres) realitzada pels 

membres de la Junta de la Societat Cata-

lana de Tecnologia i acompanyants (7 de 

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

Any de fundació:  1991

Consell Directiu

President/a:  Antoni Roca Rosell /  

Mònica Rius Piniés1

Vicepresidenta:  Mercè Piqueras i Carrasco

Secretària: Emma Sallent Del Colombo

Tresorer: Pere Grapí Vilumara / Jordi Ferran  

 Boleda2

Vocals: Francesc Xavier Barca Salom

 Pasqual Bernat i López

 Àngel Calvo i Calvo

 Josep M. Camarasa i Castillo

 Ricard Duran i Pineda

 Pere de la Fuente Collell

  Jordi Ferran Boleda / Pere Grapí 

Vilumara

 Lluís Garrigós Oltra

 Néstor Herrán Corbacho

 Àlvar Martínez Vidal

 José Pardo Tomás

 Josep Manel Parra Serra

 Roser Puig i Aguilar

 Carles Puig Pla

  Mònica Rius Piniés /  

Antoni Roca Rosell

 Xavier Roqué Rodríguez

 Josep Miquel Vidal Hernández

 Alfonso Zarzoso Orellana

Delegat de l’IEC: David Jou i Miravent

Nombre de socis

Socis ordinaris: 257

Socis estudiants:   9
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Socis honorífics:   6

Total: 272

1. Antoni Roca Rosell ha ocupat la presidència fins al 12 de juny de 2009 i fou substituït 

a partir d’aquest dia per Mònica Rius Piniés.

2. Pere Grapí Vilumara ha ocupat la tresoreria fins al 12 de juny de 2009 i fou substituït a 

partir d’aquest dia per Jordi Ferran Boleda.

Activitats

Seminaris i col·loquis de la Societat

Els seminaris i col·loquis d’història de la 

ciència i de la tècnica constitueixen l’ac-

tivitat central de la Societat, amb una 

periodicitat que s’ha mantingut des del 

moment de la fundació. 

col·loquis

Els col·loquis tenen lloc a la seu de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans. 

— El 31 d’octubre de 2008, Oli-

ver Hochadel (CEHIC, Universitat Autò-

noma de Barcelona) va dissertar sobre 

«Fossils from the Montaña Magica. The 

Sierra de Atapuerca and the rise of Spa-

nish Paleoanthropology». 

— El 12 de desembre de 2008, 

Maryvonne Spiesser (Universitat Paul 

Sabatier, Tolosa de Llenguadoc) va pre-

sentar «Entre commerce et mathémati-

ques: l’exemple des arithmétiques franco-

occitanes du xve siècle». 

— El 16 de gener de 2009, Gui-

llermo Lusa (Universitat Politècnica de 

Catalunya) va parlar d’«El debate sobre 

el papel de las matemáticas en la for-

mación de los ingenieros decimonóni-

cos». 

— El 13 de febrer de 2009, Javier 

Moscoso (Instituto de Filosofía, CSIC) va 

parlar de «¿Cómo escribir la historia de 

la anestesia?». 

— El 27 de març de 2009, Geor-

ge Weisz (Social Studies of Medicine, 

Universitat McGill, Mont-real) va parlar 

de «Specialists and generalists in the era 

of biomedicine».

— El 17 d’abril de 2009, Tiago 

Saraiva (Instituto de Ciências Sociais, 

Universitat de Lisboa) va concloure el 

cicle de col·loquis amb «Paisajes tecno-

lógicos del fascismo».

Seminaris a osona

Els seminaris a Osona tenen lloc a Vic, 

organitzats conjuntament amb l’Agrupa-

ció Astronòmica d’Osona, en el programa 

científic de la qual s’inscriuen.

Les conferències d’enguany van 

ser les següents: 

— El 10 de febrer de 2009, Pere 

Molera (Universitat de Barcelona) va 

parlar de «La farga catalana».
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— El 10 de març de 2009, Àlvar 

Martínez Vidal (CEHIC, Universitat Au-

tònoma de Barcelona) va presentar «Ci-

ència, exili i filantropia: l’Hospital Varso-

via de Toulouse».

— El 19 de maig de 2009, Maria 

Rosa Massa (Universitat Politècnica de 

Catalunya) va cloure el cicle amb «Aris-

tarc de Samos: la mesura astronòmica a 

la Grècia clàssica».

X trobada d’Història de la ciència  

i de la tècnica

Del 13 al 16 de novembre de 2008 va tenir 

lloc a Lleida la Trobada, que va comptar 

amb uns 125 inscrits i més de 90 comuni-

cacions. Com a activitats complementàries, 

hi hagué una visita al Museu de l’Aigua i 

una visita i recepció a la Paeria, acompa-

nyats pel paer de Lleida, Àngel Ros. Du-

rant la Trobada es va oferir l’exposició 

itinerant del Museu d’Història de la Medi-

cina a Catalunya, «Metges catalans a 

l’exili», que va romandre dues setmanes al 

campus de Cappont. Els conferenciants 

convidats van ser Kathryn Olesko (Univer-

sitat de Georgetown), qui va impartir la 

conferència inaugural «Politics and Prus-

sian technical education, 1740-1840»; 

Álvaro Girón (CSIC), qui va presentar 

«¿Hubo alguna vez una izquierda darwi-

niana?: el caso anarquista (1870-1914)»; 

Melvyn Usselman (Universitat de Western 

Ontario), que va parlar de «Wollaston’s 

Secret Platinum Process: J. L. Proust and 

the Spanish Connection»; Carmel Ferra-

gud (C. C. Maria Auxiliadora d’Algemesí, 

València) va clausurar el congrés amb 

«Medicina per a un nou regne. El paper de 

la medicina i dels seus practicants en la 

construcció del regne de València». En el 

marc de la X Trobada es va lliurar el VII 

Premi Antoni Quintana Marí per a treballs 

de recerca de batxillerat. Els guanyadors 

de la setena edició del Premi van ser Ma-

rina Aliaga Vicente i Mireia Plaza Verdú 

de l’IES Sixto Marco d’Elx, pel treball els 

aeròstats de Manuel Beltrán. la història 

i els coneixements cientificotècnics d’uns 

enlairaments de 1784. (S’ha convocat, 

també, el VIII Premi Antoni Quintana 

Marí.) Durant la Trobada se celebrà l’As-

semblea General de socis.

V escola europea de Primavera

Del 21 al 23 de maig de 2009 va tenir lloc 

la 5th European Spring School of History 

of Science and Popularization: Internati-

onal Workshop: «Radioactivity in the 

public sphere», a Maó, Menorca. L’Es- 

cola va comptar amb els següents con- 

ferenciants convidats: Melissa Smith  

(Universitat de Manchester), Alfredo 

Menéndez-Navarro (Universitat de Gra-

nada), Sébastien Soubiran (Institut de 

Recherches Interdisciplinaires sur les 

Sciences et la Technologie, Universitat 

Louis Pasteur, Estrasburg) i Andrée Ber-

geron (Palais de la Découverte, París). 

Altres activitats

L’11 de setembre de 2008, en l’Assemblea 
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General de l’European Society for the 

History of Science (ESHS), s’aprovà la 

celebració de la 4a Conferència a Barce-

lona el 2010, sota la coordinació d’Anto-

ni Roca Rosell. Durant aquest curs, hom 

escollí la temàtica del congrés: «The cir-

culation of science and technology»; es 

constituí un comitè local; hom proposà a 

l’ESHS la composició del comitè de pro-

grama i confeccionà la primera circular 

que es difongué la tardor de 2009.

La SCHCT ha col·laborat amb els 

actes següents: Memorial Juan Julio Bonet 

Sugrañes (IEC, 24 d’octubre de 2008), en 

col·laboració amb la Societat Catalana de 

Química i l’Institut Químic de Sarrià; la 

jornada «De la mesura del meridià de 

París a la geodèsia d’avui» (IEC, 22  

de novembre de 2008), organitzada con-

juntament amb la Societat Catalana de 

Matemàtiques, que va comptar amb la 

participació de Carles Puig; el IV Col·loqui 

d’Història de la Tècnica (UPC) (2 d’abril 

de 2009); el Congrés Internacional l’Àl-

gebra a la Península Ibèrica en el se- 

gle xvi. Pedro Núñez (1502-1578) (UPC) 

(16 de gener de 2009); el Congrés Inter-

nacional sobre Arxius de Ciència Future 

Proof V (SAC) (6-8 de maig de 2009), 

iniciativa del Servei d’Arxius de Ciència, 

una entitat que promou el CEHIC de la 

Universitat Autònoma, en col·laboració 

amb l’Institut d’Estudis Catalans i el 

Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya. També ha acollit la presen-

tació a Barcelona del volum sobre Barto-

meu Darder i Pericàs, geòleg i mestre; la 

presentació del llibre i l’exposició sobre 

Enric Fajarnés i Tur (1858-1934).

A demanda del professor Josep 

Ramon Bertomeu, de la Universitat de 

València, la Societat va expressar suport 

al projecte de màster d’història de la ci-

ència i de la comunicació científica que 

promouen diversos professors d’aquella 

universitat. Igualment, la Societat s’ha 

incorporat a la commemoració de l’Any 

Monturiol. Antoni Roca Rosell s’ha inte-

grat en la Comissió de l’Any Monturiol. A 

proposta de la Institució d’Estudis Agra-

ris, la Societat s’ha integrat a una nova 

comissió d’història agrària. El represen-

tant de la Societat és Pasqual Bernat.

A proposta de diversos socis, es va 

redactar un escrit per donar suport a la 

Fundació Karl Faust com a candidata a 

la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. 

La Creu li fou concedida. A més, en la 

mateixa convocatòria, ha estat atorgada 

la Creu de Sant Jordi a M. Assumpció 

Català, professora honorària de la Uni-

versitat de Barcelona i col·laboradora 

activa de la Societat.

El Consell Directiu de la Societat 

s’ha reunit vuit vegades. Una de les qües-

tions debatudes ha estat el procés de fusió 

de totes les publicacions de la Societat en 

la nova revista actes, on es publicaran 

treballs de recerca, sotmesos a informes 

d’experts. La revista, de la qual han 

sortit els volums 1(1) i 1(2), apareix en 

suport convencional i en suport digital,  
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en la pàgina de revistes electròniques de 

l’IEC. 

Una altra de les qüestions debatu-

des ha estat la renovació de la Comissió 

de Col·loquis, que ha iniciat una etapa de 

transició, amb la incorporació de Jordi 

Ferran, Jaume Sastre, Miquel Terreu, Sara 

Fajula, Pedro Ruiz, Jaume Valentines, 

Néstor Herran, Marta Jordi i Pep Simon. 

Continuen en la Comissió Pasqual Bernat, 

Pepe Pardo i Àlvar Martínez.

El 12 de juny de 2009 va tenir lloc 

l’Assemblea General de socis 2009. Els 

assistents oferiren un homenatge a M. 

Assumpció Català. S’hi aprovaren, com 

és preceptiu, el balanç de les activitats des 

de la darrera assemblea i els comptes de 

l’any 2008. 

La Societat manté actualitzat el 

seu lloc web (http://schct.iec.cat), on es 

troba la informació de les activitats pre-

vistes i la corresponent a anys anteriors. 

Igualment, s’hi troben enllaços a les prin-

cipals organitzacions internacionals, co-

mençant per aquelles amb què la Societat 

està vinculada, és a dir, la DHST (Divisi-

on of History of Science and Technolo- 

gy, International Union for History and 

Philosophy of Science, International Com-

mittee of Scientific Unions, Unesco) i la 

ESHS (European Society for the History 

of Science). El lloc web ha esdevingut un 

dels llaços principals de comunicació 

entre els socis de la Societat i constitueix, 

en realitat, la via més assequible de co-

neixement de les seves activitats.

Publicacions

actes d’Història de la ciència i de la 

tècnica, volum 1, núm. 1 (2008); 

volum 1, núm. 2 (2008), ISSN 2013-

1666. 

ictineu: Butlletí de la Societat catalana 

d’Història de la ciència i de la tèc-

nica, núm. 28 (tardor 2008). 

La revista Mètode, núm. 59, dedica el 

monogràfic central a l’anàlisi, des 

d’una perspectiva històrica, de les 

relacions entre ciència, propaganda i 

publicitat, amb algunes de les contri-

bucions de la 4a Escola Europea de 

Primavera celebrada a Maó el 2007.
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Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

Any de fundació: 1993

Junta Directiva

President: Josep Obiols i Salvat

Vicepresident: Josep M. Monfort Bolívar

Tresorer: Josep Mestres Lagarriga

Secretària: Laura Isabel Arranz Iglesias

Vocals: Alfred Benavent Vallès

 Sílvia Bañares Vilella

 Pere Castells i Esqué

 Francesc Malgosa Granja

 Mercè Raventós Santamaria

 M. Assumpció Roset i Elias

 Montserrat Rivero Urgell

 M. Josep Rosselló Borredà

 Ramon Segura Cardona

Delegat de l’IEC: Damià Barceló i Cullerés

Nombre de socis: 299

L’Assemblea General de socis tingué lloc 

el dia 3 de març de 2009. En ella s’apro-

varen els comptes de l’any 2008, el pres-

supost per a l’any 2009 i, en general, la 

gestió de la Junta. 

Després de l’Assemblea, Meritxell 

Serret, de la Fundació Món Rural, impar-

tí la conferència «El cultiu dels transgè-

nics a Catalunya».

Activitats

— El 13 de novembre se celebrà una 

taula rodona sobre «Cartells i etiquetes 

alimentàries: abans i ara», amb les po-

nències de Víctor Gómez i Gómez, coor-

dinador del Projecte BioPol Parc Científic 

de la Salut de la Universitat de Barcelona, 

historiador, autor de l’exposició «Anuncis: 

una visió de la salut al segle xix», i de 

Claudi Mans i Teixidó, del Departament 

d’Enginyeria Química de la Universitat 
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de Barcelona, autor del llibre els secrets 

de les etiquetes. 

— Del 25 al 28 de novembre  

de 2008 s’organitzà, conjuntament amb 

la Facultat de Veterinària de la Universi-

tat Autònoma de Barcelona, el VII Work- 

shop Métodos Rápidos y Automatización 

en Microbiología Alimentaria, a càrrec de 

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

sitat Kansas State (EUA).

— De l’11 al 15 de maig de 2009 

l’Associació participà a la fira BTA dins 

l’espai FITEC (Fundació Catalana de 

Recerca) amb un estand per difondre les 

activitats de l’Associació i recollir opinions 

per a futures accions d’interès. L’espai, 

compartit amb altres centres de recerca i 

serveis universitaris, constava d’un pòster 

general i d’un altre dedicat al premi 

ACCA. Es repartiren exemplars de la  

revista teca, díptics de les activitats 

(revista, web, fòrum i premi) i el docu-

ment d’opinió ACCA sobre el conreu de 

transgènics a Catalunya. També es feren 

contactes per captar nous associats. 

— El 10 i 11 de juny, en col-

laboració amb l’Associació de Químics i 

Enginyers de l’Institut Químic de Sarrià, 

s’organitzaren les jornades «BIET’2009 

baking ingredients, enzymes and techno-

logy», a l’Institut Químic de Sarrià.

— El 16 de juny de 2009, en col-

laboració amb l’ACSA (Agència Catalana 

de Seguretat Alimentària), hom participà 

a la jornada sobre «Seguretat alimentària 

i diversitat cultural», que tingué lloc a la 

Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis 

Catalans.

— S’han celebrat diverses reuni-

ons de les comissions de treball. Els temes 

sobre els quals es treballen són: fregits a 

la cuina (ciència i cuina), greixos i salut 

(alimentació i salut), conceptes bàsics de 

legislació alimentària (legislació), la re-

cerca alimentària a Catalunya (recerca), 

visió pràctica dels APPCC (higiene i se-

guretat alimentària), tecnologies alimen-

tàries emergents (tecnologia). El treball 

d’aquests professionals dins d’aquestes 

comissions vol donar resposta a qüestions 

freqüents dins l’àmbit alimentari i, per 

tant, és una eina molt útil per a tots els 

associats. Tots hi estan convidats a parti-

cipar. 

Premi per a estudiants

El premi per a estudiants d’enguany fou 

atorgat a Carles Collell i Corominas, pel 

treball capacitat de l’espectroscòpia NiR 

per determinar humitat. activitat de l’ai-

gua i de la sal en llonganisses durant el 

procés d’assecat.

Publicacions

teca: tecnologia i ciència dels aliments, 

núm. 12 (maig 2008).

teca: tecnologia i ciència dels aliments, 

núm. 13 (desembre 2008).
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Societat Catalana d’Estudis Hebraics

Any de fundació: 1995

Junta Directiva

President:  Eduard Feliu i Mabres (fins al 

15.07.2009, data de la seva defunció)  

Pere Casanellas i Bassols  

(des del 15.07.2009)

Secretari/ària:  Pere Casanellas i Bassols  

(fins al 15.07.2009)  

Eulàlia Sariola i Mayol  

(des del 15.07.2009)

Tresorera: Irene Llop i Jordana 

Vocals: Prim Bertran i Roigé 

 Joan Ferrer i Costa 

 Maria-Antònia Nogueras i Hernàndez 

  Eulàlia Sariola i Mayol  

(fins al 15.07.2009)

Delegada de l’IEC: Maria Teresa Ferrer i Mallol 

Nombre de socis: 63

Activitats i publicacions

Es va celebrar l’Assemblea Ordinària el 

dia 4 de novembre del 2008. S’hi va 

renovar la Junta Directiva i van resultar 

elegits els càrrecs indicats més amunt.

Els nostres membres professors 

d’hebreu han continuat impartint classes 

a les Universitats de Barcelona i de Giro-

na. Joan Ferrer i Costa ha fet les següents 

conferències:

— «El Dibbuq: la vida entre dos 

mons», conferència organitzada per l’Ins-

titut d’Estudis Nahmànides del Patronat 

del Call de Girona i la Càtedra Ferrater 

Mora de Pensament Contemporani de  

la Universitat de Girona (18 de març  

del 2009).

— «El mundo de las versiones 

arameas de la Biblia», dins el Seminario 

de Lenguas y Textos Sagrados, a la Uni-
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vers i tat  de Granada (21 d’abri l  

del 2009).

Pere Casanellas ha assessorat en 

diverses ocasions el TERMCAT sobre te-

mes lingüístics que concerneixen l’hebreu 

i el català.

S’ha continuat la tasca de revisió 

del diccionari Girona hebreu-català. Es 

preveu que pugui ser publicat dins de 

l’any 2011.

S’ha continuat, també, la compi-

lació de la base de dades bibliogràfica 

sobre la història dels jueus de la corona 

de Catalunya-Aragó i Provença, que con-

té unes 4.000 fitxes en format informàtic, 

i que es preveu fer accessible en el futur 

a través del lloc web de la nostra Societat.

S’ha enllestit el volum 6 (2006-

2007) de la revista tamid i se n’han 

corregit les segones proves.
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Societat Catalana de Sociolingüística 

Any de fundació:  1981

Junta Directiva

President:  Joaquim Torres i Pla 

Secretari/ària:  Anna Torrijos López

Tresorer:  Joan Hugué i Rovirosa

Vocals:  Albert Fabà Prats

 Brauli Montoya Abat

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

Nombre de socis:  97 

Activitats

— Presentació de la SOCS a Arenys de 

Mar

L’acte va anar a càrrec d’Albert 

Fabà i Joaquim Torres. Va ser organitzat 

per Xavier Mir, impulsor de l’ASOLC en 

aquesta població. Casal Calisay d’Arenys 

de Mar, 18 de setembre de 2008.

— Presentació del llibre les llen-

gües en joc, el joc entre llengües, a càrrec 

de l’autora Mireia Galindo. L’àmplia infor-

mació que conté el llibre, que va ser expli-

cada per l’autora amb el suport de dades 

i ressenyes, mostra l’ús interpersonal del 

català entre els infants i els joves de Cata-

lunya. El llibre és una eina i un referent 

per als estudiosos de la sociolingüística. 

Sala Puig i Cadafalch de l’IEC, 10 de de-

sembre de 2008 a les 19 hores.

— Presentació del llibre la tribu 

valenciana: Reflexions sobre la desestruc-

turació de la comunitat lingüística, de 

Miquel Àngel Pradilla (Barcelona: Ona- 

da, 2008). Intervencions:

•  Bernat Joan, secretari de Políti-

ca Lingüística de la Generalitat de Cata-

lunya

•  Isidor Marí, vicepresident de la 

Secció Filològica de l’Institut d’Estudis 

Catalans

•  Joaquim Torres, president de la 

SOCS

•  Miquel Àngel Pradilla, autor del 

llibre

L’obra es compon de quatre am-

plis articles sobre les tensions disgregado-

res de la unitat lingüística al País Valencià, 

molt complementaris entre ells, ja que 
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engloben els diversos aspectes del conflic-

te. Sala Puig i Cadafalch de l’Institut 

d’Estudis Catalans, 17 de febrer de 2009.

— Jornada de presentació de la 

SOCS a Castelló

Programa i intervencions:

Presentació de la jornada a càrrec 

de Margarita Porcar, Vicent Pitarch i Jo-

aquim Torres.

«Dades sociolingüístiques més 

recents de la Regió de Castelló», a càrrec 

d’Ernest Querol.

«Política i demolingüística: una 

comparació entre territoris valencians i 

catalans», a càrrec d’Albert Fabà.

Col·loqui sobre les dues interven-

cions precedents. Moderador: Miquel 

Àngel Pradilla.

«La transmissió del valencià a la 

ciutat de Castelló de la Plana», a càrrec 

d’Enric Forner.

«Paradoxes i dilemes: el valencià 

a través de l’espill», a càrrec de Josep J. 

Conill.

Col·loqui sobre les dues interven-

cions precedents. Moderador: Brauli 

Montoya.

Taula redona «La situació socio-

lingüística de Castelló en el context dels 

Països Catalans», amb la participació de 

Joaquim Torres (context general dels 

Països Catalans), Miquel Àngel Pradilla 

(context general del País Valencià), Brau-

li Montoya (la transmissió de la llengua 

al País Valencià), Vicent Pitarch (paper 

de Castelló en el futur del català).

Col·loqui sobre la taula redona. 

Moderador: Joan A. Argenter.

Conclusions i roda de premsa de 

la jornada: Vicent Pitarch, Joaquim Torres 

i Miquel Àngel Pradilla.

La jornada es du a terme a la 

Llotja del Cànem, Seu a la Ciutat de  

la Universitat Jaume I, 21 de febrer  

de 2009.

— Cicle «25 anys de la Llei de 

normalització lingüística»

En ocasió d’haver-se complert  

els 25 anys de la Llei de normalització 

lingüística, la Presidència de l’IEC i la 

Societat Catalana de Sociolingüística varen 

organitzar un cicle d’actes que incloïa:

•  Una conferència de José Monti-

lla, president de la Generalitat

•  Una conferència de Jordi Pujol, 

antic president de la Generalitat

•  Una taula rodona amb la parti-

cipació d’Aina Moll i de Miquel Reniu, 

Lluís Jou, Miquel Pueyo i Bernat Joan.

Sala Prat de la Riba de l’IEC, 2, 

17 i 31 de març.

— Taula rodona «25 anys de 

normalització lingüística. Un balanç, des 

de la sociolingüística»

Ponents:

Rafel Torner, «Balanç i legitimació 

de la política lingüística catalana»

Isidor Marí, «Gestió del multilin-

güisme i disponibilitat lingüística a les 

empreses catalanes»

Albert Fabà, «Cap a on hem 

d’anar: el paper del català, el castellà (i 
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altres llengües) a la política lingüística de 

Catalunya»

Sala Puig i Cadafalch de l’IEC, 28 

d’abril de 2009. 

— Presentació del llibre els futurs 

del català: Un estat de la qüestió i una 

qüestió d’estat, a càrrec d’Emili Boix-

Fuster (coordinador del volum), Pere 

Comelles i Albert Fabà (autors de dos 

capítols). Es tracta d’una bona síntesi de 

la situació lingüística als països de parla 

catalana, que es fonamenta en les dades 

de les enquestes d’usos lingüístics i de 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. En 

són autors Albert Fabà, Miquel Àngel 

Pradilla, Joan Melià, Gentil Puig, Josep 

Manel Ballarín, Natxo Sorolla, Andreu 

Bosch, Noemí Ubach i Pere Comellas, a 

banda d’Emili Boix-Fuster.

IEC, 12 de maig de 2009.

— Conferència «Llengua i auto-

determinació», a càrrec d’Alfons López 

Tena i Marc Belzunces.

Les intervencions es basaren en un 

treball efectuat per Marc Belzunces, in-

vestigador del CSIC, per encàrrec de la 

Fundació Cercle d’Estudis Sobiranistes, 

que presideix Alfons López Tena, en què 

s’estudien les variables que podrien inci-

dir en les respostes de la població en cas 

de produir-se un referèndum d’autodeter-

minació a Catalunya. L’estudi es fona-

menta en l’examen de les enquestes exis- 

tents sobre la qüestió.

Sala Pi i Sunyer de l’IEC, 20 de 

maig de 2009. 

— Conferència «Pluralitat, ben-

estar i política lingüística», a càrrec 

d’Elvira Riera, autora del llibre Ètica, 

política i diversitat lingüística. Per una po- 

lítica lingüística responsable.

Relator de la conferència: Albert 

Branchadell.

Aquest acte ha estat coorganitzat 

amb la Xarxa CRUSCAT.

Sala Puig i Cadafalch de l’IEC, 10 

de juny de 2009. 

— Presentació del llibre el mor-

fema ideològic, de Josep-Àngel Mas Cas-

tells.

Hi planteja la qüestió dels models 

de llengua valencians i, sobretot, fa unes 

reflexions sobre la comunitat lingüística com 

a concepte. Josep-Àngel Mas Castells és 

doctor en filologia catalana per la Univer-

sitat de València. Actualment és professor 

del Departament de Lingüística Aplicada 

de la Universitat Politècnica de València.

Sala Pi i Sunyer de l’IEC, 22 de 

juny de 2009.

— Premi Lupa d’Or

El 12 de febrer de 2009 s’entregà 

la sisena edició del Premi Lupa d’Or, per 

a llibres de sociolingüística catalana edi-

tats durant l’any 2007. El guanyador fou 

les polítiques de la llengua i la identitat 

a l’era «glocal». 

Relacions institucionals

Xarxa cRUScat

S’han mantingut relacions per tal d’orga-

nitzar actes conjuntament.
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Secretaria de Política lingüística

Membres de la Junta de l’ASOLC s’han 

entrevistat diverses vegades amb els diri-

gents de la Secretaria, per tal de mantenir 

la bona sintonia i col·laboració existents 

des de sempre amb la SPL.

Xarxa d’entitats sociolingüístiques

S’han continuat les actuacions per con-

nectar la SOCS amb les associacions de 

sociolingüística del mateix tipus existents 

arreu i s’han començat a efectuar contac-

tes amb els seus responsables.

curs de metodologia per a sociolingüistes 

efectuat al colPiS

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs (COL-

PIS) efectua cursos per a diferents espe-

cialitats. La SOCS va col·laborar econò-

micament amb ells a fi que els socis i 

simpatitzants de la SOCS poguessin as-

sistir al curs Investigació per enquesta 

sense despesa econòmica. El curs es va 

efectuar del 28 d’octubre al 13 de novem-

bre de 2008, i s’hi van apuntar set socis i 

simpatitzants de la SOCS.

obtenció de dades sociolingüístiques del 

Baròmetre per a la comunicació i la 

cultura

El Baròmetre per a la Comunicació i la 

Cultura és una entitat que té com a prin-

cipal funció mesurar les audiències dels 

mitjans de comunicació dels territoris de 

llengua catalana. Amb aquesta finalitat 

realitza una enquesta en què hi ha algunes 

de les preguntes sociolingüístiques bàsi-

ques, concretament sobre coneixements 

lingüístics, llengua inicial, llengua d’iden-

tificació i llengua habitual. Les mostres 

que empra són molt àmplies, de mane- 

ra que explotar els resultats d’aquestes 

preguntes seria interessant per a la recer-

ca sociolingüística.

La Junta de la SOCS, juntament 

amb la Xarxa CRUSCAT i amb l’acord de 

la Secció Filològica, ha començat a fer 

gestions per aconseguir un acord entre 

l’IEC i el Baròmetre que permeti fer ac-

cessibles les dades esmentades.

Publicacions

— treballs de Sociolingüística catalana, 

revista de la Societat Catalana de Socio-

lingüística.

Actualment s’han lliurat al Servei 

de Sociolingüística Catalana, que recol- 

lirà les ponències de les Jornades so- 

bre Llengua i Ensenyament per tal que  

la revista aparegui al llarg d’aquest  

any 2009.

08 Memoria 2008-2009 (363-474).indd   468 10/03/16   09:54



So
c

ie
t

a
t

S 
fi

l
ia

l
S

469

Societat Catalana de Terminologia

Any de fundació:  2002

Junta Directiva

President: Jaume Martí i Llobet

Vicepresidenta: Lourdes Pascual i Gargallo

Secretari/ària: Francesc Galera i Porta

  Josep M. Jovells i Salvia 

(interí des de l’1.4.2009)

Tresorer: Josep M. Mestres i Serra

Vocals: Àngels Egea i Puigventós

 Sílvia Llovera i Duran

 Marc Barracó i Serra

  Lluc Potrony i Julià 

(interí des del 19.6.2009)

  Agustí Espallargas i Majó 

(interí des del 19.6.2009)

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

Nombre de socis: 60

La Societat

La SCATERM va néixer sota el nom asso-

ciació catalana de terminologia (ACA-

TERM), a partir de la proposta que es va 

presentar en la I Jornada de Terminologia 

i Serveis Lingüístics, celebrada el 18 de 

maig de 2001 a la Universitat Pompeu 

Fabra. D’acord amb aquesta iniciativa, una 

comissió gestora formada per membres de 

diverses institucions de l’àmbit català es 

va encarregar de conduir el procés consti-

tuent. En van formar part representants 

de la Unió de Federacions Esportives  

de Catalunya (UFEC); del TERMCAT; de 

l’Institut Universitari de Lingüística Apli-

cada (IULA) de la UPF, i dels serveis lin-

güístics de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, la Universitat Politècnica  

de Catalunya i la Universitat Jaume I de 

Castelló. 

L’ACATERM es va crear amb la 

intenció de reunir anualment organismes 
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i professionals implicats en la terminolo-

gia catalana i donar a conèixer la intensa 

activitat terminològica que es porta a 

terme arreu del territori catalanoparlant. 

El dia 17 de febrer de 2002, l’auditori de 

la Universitat Pompeu Fabra va acollir 

l’assemblea constituent de l’Associació 

Catalana de Terminologia i es formà la 

primera Junta Executora.

Entre altres activitats, des de  

l’any 2003 se celebra una jornada anual 

i des de l’any 2007 també s’organitza un 

seminari de tardor i es publica un butlle-

tí electrònic bimestral.

El 21 de gener de 2008 l’ACA-

TERM va esdevenir societat filial de 

l’Institut d’Estudis Catalans per acord del 

Ple de l’IEC, i, posteriorment, a petició de 

la Secció Filològica, a la qual és adscrita 

com a societat filial, va canviar la deno-

minació per la de Societat Catalana de 

Terminologia (SCATERM) en l’Assemblea 

General Extraordinària celebrada el 29 

de maig de 2008. 

Activitat de la Junta Directiva

Al llarg del curs 2008-2009, la Junta 

Directiva de la SCATERM s’ha reunit en 

onze ocasions.

Socis 

Actualment, la SCATERM compta amb 

seixanta socis, dels quals quaranta-quatre 

són individuals i setze són col·lectius; per 

tant, el quòrum assembleari total, d’acord 

amb els estatuts, és de 108 vots. D’altra 

banda, la Junta Directiva ha considerat 

oportú de fer una actualització de les 

quotes de soci perquè s’ajustin a les ne-

cessitats actuals de la SCATERM; les 

quotes anuals aprovades són: 20 euros per 

soci/sòcia individual i 80 euros per soci 

col·lectiu.

Assemblees generals

El dia 19 de febrer de 2009 es va celebrar 

l’Assemblea General Extraordinària, en 

la qual es van aprovar definitivament els 

nous estatuts i el reglament de règim in-

terior de la SCATERM per 34 vots a favor 

i 1 vot en blanc, corresponents als vint 

socis assistents (15 d’individuals i 5 de 

col·lectius). En l’Assemblea General Or-

dinària de la SCATERM, celebrada el  

dia 29 de maig de 2009, es va ampliar 

interinament part de la Junta Directiva, 

que quedà de la manera que s’indica més 

amunt, i es van aprovar els comptes de 

l’exercici anterior.

III Seminari de Terminologia

El matí del dia 19 de febrer de 2009 es 

va dur a terme al Campus de la Comuni-

cació de la UPF el III Seminari de Termi-

nologia, que portà per títol «El programa 

Terminus, una eina de gestió terminolò-

gica integral» i fou dedicat al programari 

Terminus, desenvolupat per l’Institut 

Universitari de Lingüística Aplicada 

(IULA) de la UPF. La presentació va anar 

a càrrec de M. Teresa Cabré, catedràtica 

de la UPF i exdirectora de l’IULA, que va 
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explicar les raons per a l’elaboració 

d’aquesta eina i en va descriure les carac-

terístiques generals, i Amor Montaner, 

llicenciada en traducció i interpretació per 

la UPF i investigadora del grup IULA-

TERM, que va conduir la part pràctica i 

va guiar els assistents en l’ús de Terminus.

VII Jornada de la SCATERM

La VII Jornada de la SCATERM, amb el 

títol «Terminologia i documentació», va 

tenir lloc a l’Aula Jordi Rubió i Balaguer 

de la Facultat de Biblioteconomia i Docu-

mentació de la Universitat de Barcelona 

el 29 de maig de 2009. Van participar-hi 

deu ponents i hi van assistir cinquanta-

vuit persones, i van haver-hi dues ponèn-

cies i sis comunicacions, distribuïdes entre 

una sessió de matí i una de tarda.

Van inaugurar la Jornada Gemma 

Fonrodona, vicerectora d’Estudiants i 

Política Lingüística de la Universitat de 

Barcelona (UB); Salvador Alegret, vice-

president de l’Institut d’Estudis Catalans; 

Cristóbal Urbano, degà de la Facultat de 

Biblioteconomia i Documentació de la UB, 

i Jaume Martí, president de la SCATERM.

La ponència del matí «Encontrar 

documentos a través de las palabras y de 

los enlaces», sobre recuperació d’informa-

ció, va anar a càrrec de José Luis Alonso, 

professor del Departament d’Informàtica 

i Automàtica de la Universitat de Sala-

manca. La comunicació de Rogelio Nazar, 

de l’Institut Universitari de Lingüística 

Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra 

(UPF), va tractar de l’estudi estadístic del 

llenguatge, i la de Mercè Vázquez, de la 

Universitat Oberta de Catalunya, es va 

centrar en la recuperació automàtica 

d’unitats terminològiques. En la tercera 

comunicació, Eivor Jordà, del centre 

universitari Estema de València, va expo-

sar una valoració del procés de documen-

tació en la traducció jurídica de l’anglès 

al castellà. Seguidament, Maria Elvira va 

presentar un vocabulari sobre preservació 

i conservació de patrimoni documental. 

El matí va acabar amb un debat moderat 

per Miquel Centelles.

La sessió de tarda va començar 

amb la ponència «El futur de la informa-

ció acadèmica: web semàntica, web soci-

al o totes dues?», de Lluís Codina, de la 

Secció de Ciències de la Documentació de 

la UPF, en la qual va parlar sobre què és 

el web avui i sobre el que podria haver 

estat i el que pot ser. En la comunicació 

següent, Xavier Albons i Àngels Egea, dels 

Serveis Lingüístics de la UB, van presen-

tar Vocabulària, un multicercador termi-

nològic que es basa en un conjunt de re-

cursos terminològics penjats a Internet 

que no solen estar indexats per les eines 

més comunes. En la darrera comunicació 

del dia, Jordi Chumillas i Ricard Giramé, 

de la Universitat de Vic, van mostrar al-

guns recursos útils que segueixen la filo-

sofia web 2.0.

Tot seguit, va haver-hi un debat, 

moderat per Jaume Martí, entre els assistents 

i els comunicadors de la tarda. Com a clo-
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enda, Marina Salse, per part de la Facultat, 

i Jaume Martí, per part de la SCATERM, 

van fer el balanç de la Jornada.

Premi de la Societat Catalana  

de Terminologia

El 23 de febrer de 2009, el Ple de l’IEC 

ratificà l’acord del Consell Permanent pel 

qual es crea el Premi de la Societat Cata-

lana de Terminologia, que s’ha inclòs en 

el LXXIX Cartell de premis i de borses 

d’estudi de l’IEC. L’objectiu del premi és 

promoure la recerca terminològica entre 

les investigadores i els investigadors joves 

dels Països Catalans, i s’atorga a un treball 

d’investigació, bibliogràfic o d’assaig so-

bre terminologia, tant des del punt de 

vista teòric com des del punt de vista 

aplicat (terminografia). Té una dotació 

de mil euros (1.000 €) i es poden conce-

dir fins a dos accèssits, i el treball premi-

at serà publicat dins la col·lecció «Eines 

de Terminologia» de la SCATERM.

Beca per a estudiants

La SCATERM ha concedit a Miquel Rey 

Estévez, estudiant de la Universitat Au-

tònoma de Barcelona, una beca de 300  

euros per a assistir a la VII Escola Inter-

nacional d’Estiu de Terminologia que 

organitza biennalment l’Institut Univer-

sitari de Lingüística Aplicada de la UPF. 

Aquesta beca ha estat concedida des de 

l’inici de l’ACATERM, i la Junta actual de 

la SCATERM ha mantingut fins a aquest 

curs l’acord amb l’IULA.

Relacions institucionals 

S’ha establert un acord amb l’Observato-

ri de Neologia de la Universitat Pompeu 

Fabra per a la publicació de col·laboracions 

en el Butlletí de la Societat catalana de 

terminologia. D’altra banda, el president 

va assistir, convidat oficialment, a l’acte 

inaugural del Congrés Internacional de 

Neologia, que es va celebrar a Barcelona. 

La Junta Directiva té la voluntat de ser 

present en tots els actes relacionats amb 

la terminologia de què tinguem coneixe-

ment i que siguin econòmicament asse-

quibles.

El web de la Societat

La SCATERM disposa d’un lloc web des 

del 2008, per bé que ha estat renovat i 

ampliat durant l’any 2009, allotjat al 

servidor de l’IEC, que presenta la matei-

xa estructura que tenen els webs de totes 

les altres societats filials. Es preveu que, 

a partir de la tardor del 2009, incorpora-

rà una intranet per als membres de la 

Junta Directiva.

La vicepresidenta de la societat, 

Lourdes Pascual i Gargallo, està recopi-

lant tota la informació disponible per a 

redactar la història de la Societat Catala-

na de Terminologia, que abraçarà tota la 

vida de la SCATERM i de la seva prede-

cessora, l’ACATERM. Es preveu que es 

podrà publicar en el web de la Societat al 

llarg del curs 2009-2010.
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Projectes editorials

El Butlletí de la Societat catalana de 

terminologia (ISSN 2013-4673) és una 

publicació periòdica en línia que s’edita 

regularment des de l’any 2007 i que 

s’adreça especialment als socis de la ins-

titució i a totes les persones interessades 

en la terminologia. La coordinació i l’edi-

ció són a cura de la membre de Junta 

Àngels Egea i Puigventós.

La futura publicació semestral 

terminàlia vol ser la revista científica de 

la Societat Catalana de Terminologia, i es 

publicarà en paper i en suport electrònic 

simultàniament. Ha estat designada di-

rectora de la revista la sòcia M. Teresa 

Cabré, i l’editora en cap és Mercè Loren-

te i Casafont. És previst que el número 

zero surti abans de final del 2009.

La col·lecció de monografies titu-

lada «Memòries de la Societat Catalana 

de Terminologia», creada l’any 2009, 

aplegarà les actes i les memòries de les 

activitats, i és previst que, per la prima-

vera del 2010, presentarà el primer vo-

lum, la terminologia i la documentació: 

Relacions i sinergies, editat per Jaume 

Martí i Marina Sales, corresponent a les 

actes de la VII Jornada de la SCATERM.

La col·lecció de monografies  

«Eines de Terminologia», creada també 

l’any 2009, acollirà obres dedicades a 

l’estudi i la pràctica d’aquesta disciplina, 

incloent-hi els treballs guanyadors del 

Premi de la Societat Catalana de Termi-

nologia.

Publicacions

Butlletí de la Societat catalana de ter-

minologia [en línia], núm. 8 (setem-

bre-octubre 2008). 

Butlletí de la Societat catalana de ter-

minologia [en línia], núm. 9 (novem-

bre-desembre 2008). 

Butlletí de la Societat catalana de ter-

minologia [en línia], núm. 10 (gener-

febrer 2009). 

Butlletí de la Societat catalana de ter-

minologia [en línia], núm. 11 (març-

abril 2009). 

Butlletí de la Societat catalana de ter-

minologia [en línia], núm. 12 (maig-

juny 2009). 

Butlletí de la Societat catalana de ter-

minologia [en línia], núm. 13 (juliol-

agost 2009).
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