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Les societats filials tenen per objectiu el 

conreu d’una o de diverses especialitats 

científiques o culturals. Són part integrant 

de l’estructura acadèmica i organitzati- 

va 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 17 de març de 2010

President: Josep Maria Ninot i Sugrañes

Vicepresident: Xavier Escuté i Gasulla

Secretari: Moisès Guardiola i Bufí

Tresorer: Marc Martín i Pérez

Vocals: Òscar Alomar i Kurz

 Roser Campeny i Valls

 Pere Luque i Pino

 Núria Morral Nadal

 Oriol Oms i Llobet

 Joan Pino i Vilalta 

 Florenci Vallès i Sala

A  partir del 17 de març de 2010

President: Josep Maria Ninot i Sugrañes

Vicepresident: Xavier Escuté i Gasulla

Secretari: Moisès Guardiola i Bufí

Tresorer: Joan Pino i Vilalta

Vocals: Òscar Alomar i Kurz

 Roser Campeny i Valls

 Eulàlia Comas i Lamarca

 Pere Luque i Pino

 Marc Martín i Pérez

 Núria Morral Nadal

 Oriol Oms i Llobet

 Delfí Sanuy i Castells

 Florenci Vallès i Sala

Delegat de l’IEC:  Joaquim Gosálbez i Noguera 
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Representants

Delegació del Bages: Florenci Vallès i Sala

Delegació del País Valencià: Màrius Martínez i Martí

Delegació d’Osona: Gregori Conill i Martínez

Delegació de la Franja de Ponent: Guillem Chacón i Cabas

Delegació de la Garrotxa: Xavier Oliver i Martínez-Fornés

Grups de treball:  Oxygastra, grup d’estudi dels odonats 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: 1.044

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

Activitats

Sessions científiques

— 8 d’octubre de 2009. «Applying Evo-

lutionary Theory to Agriculture to In- 

crease Sustainability», a càrrec de Jacob 

Weiner, del Grup de Botànica del Depar-

tament d’Agricultura i Ecologia de la 

Universitat de Copenhagen. 

— 20 de gener de 2010. «Règim 

hidrològic i coexistència d’espècies de plan-

tes a les maresmes del delta del Llobregat», 

a càrrec d’Efrem Batriu, del Departament 

de Biologia Vegetal de la Universitat de 

Barcelona. Tingué lloc a La Porta del Delta, 

Servei d’Informació Turística i de Promoció 

del Delta del Llobregat (Prat de Llobregat).
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— 23 de febrer de 2010. «Pro-

blemática, investigación y gestión de las 

poblaciones ibéricas de lobos», a càrrec 

d’Alberto Fernández Gil, de l’Institut 

Cantàbric de Biodiversitat del Principat 

d’Astúries (CSIC - Universitat d’Oviedo). 

Tingué lloc a la Facultat de Biologia de la 

Universitat de Barcelona. 

— 4 de març de 2010. «Amfibis: 

biologia i conservació», a càrrec d’Ulrich 

Sinsch, de la Universitat de Koblenz (Ale-

manya). Tingué lloc a l’Escola Tècnica 

Superior d’Enginyeria Agrària de la Uni-

versitat de Lleida.

— 18 de març de 2010. «Avalua-

ció i gestió del paisatge: eines vigents», a 

càrrec d’Albert Albertí, geògraf. Tingué 

lloc al Campus de la Universitat de Vic. 

— 15 d’abril de 2010. «Les inva-

sions biològiques al delta del Llobregat: 

diagnosi i propostes de gestió», a càrrec 

de Jara Andreu (CREAF-UAB). Tingué 

lloc a La Porta del Delta (Prat de Llobre-

gat).

— 13 de maig de 2010. «Progra-

mes de conservació i gestió d’ètnies i bio-

diversitat», a càrrec d’Héctor Cardozo, 

vicepresident de la Fundació La Salle de 

Ciències Naturals de Veneçuela. Tingué 

lloc al Campus de l’Escola Tècnica Supe-

rior d’Enginyeria Agrària de la Universi-

tat de Lleida.

— 10 de juny de 2010. «Ecologia 

i ecologisme. El conflicte entre ciència i 

ideologia», a càrrec de Lluís Cardona 

Pascual, professor del Departament de 

Biologia Animal de la Universitat de Bar-

celona. Tingué lloc a Manresa.

— 2 de juliol de 2010. «Mol·luscs 

invasors i canvis radicals als ecosistemes 

aquàtics», a càrrec de Cristian Ruiz Alta-

ba, biòleg, professor associat de la Uni-

versitat de les Illes Balears. Tingué lloc al 

Museu Comarcal del Montsià (Amposta).

cursos naturalistes

— Biologia i hàbitats dels líquens, a càr-

rec del biòleg Antoni Gómez. Tingué lloc 

a Sant Llorenç del Munt el 24 d’octubre 

de 2009.

— El món dels cristalls. Iniciació 

a la morfologia cristal·lina, a càrrec de 

Carles Curto, conservador de Mineralogia 

del Museu de Ciències Naturals de Barce-

lona. Tingué lloc a Barcelona els dies 16, 

19, 23 i 26 de novembre de 2009.

— Eines pel seguiment i avaluació 

dels acords de custòdia del territori, a 

càrrec de l’Equip Tècnic de la Xarxa de 

Custòdia del Territori. Tingué lloc a Vic 

els dies 17 i 18 d’abril de 2010.

— Metodologies de prospecció 

d’invertebrats terrestres i dulciaqüícoles, 

a càrrec d’Eduardo Mateos, del Departa-

ment de Biologia Animal de la Facultat 

de Biologia de la Universitat de Barcelona. 

Tingué lloc a la Garrotxa els dies 15 i 16 

de maig de 2010.

— Bernats, polls de moro i altres 

xinxes. Coneixement dels heteròpters del 

Parc de Collserola, a càrrec dels biòlegs 

Marta Goula i Luis Mata, de la Facultat 
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de Biologia de la Universitat de Barcelona. 

Tingué lloc a Collserola el 5 de juny de 

2010.

— Geomorfologia de l’alta mun-

tanya: modelats heretats i dinàmica actu-

al als Pirineus, a càrrec de Josep Ventura. 

Tingué lloc a Esterri d’Àneu els dies 19 i 

20 de juny de 2010.

— Pautes i eines per comprendre 

i interpretar el paisatge actual pirinenc, 

(re)modelat durant els darrers mil·lennis, 

a càrrec de Joan Manuel Soriano, coordi-

nador del Grup de Recerca en Àrees de 

Muntanya i Paisatge (GRAMP), i mem-

bres del grup. Tingué lloc al Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

els dies 3 i 4 de juliol de 2010.

Seminaris i jornades

— Sessió conjunta CREAF-SCB-ICHN 

(2009): «Aturem la pèrdua de la biodi-

versitat». Hi intervingueren John Celecia, 

assessor de la Unió Europea (EU); Sergi 

Herrando, de l’Institut Català d’Ornito-

logia (ICO); Constantí Stefanescu, del 

Museu de Ciències Naturals de Granollers; 

Llorenç Sáez, de la Universitat Autònoma 

de Barcelona (UAB); Xavier Sans, de la 

Universitat de Barcelona (UB); Sergi 

Tudela, del programa mediterrani de 

pesqueria de WWF; Jordi Camprodon, del 

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

(CTFC); Gisela Loran, del Taller d’Engi-

nyeria Ambiental SL; Bernat Claramunt, 

del CREAF i la UAB; Ferran Rodà, del 

CREAF i la UAB, i Josep Maria Mallarach, 

consultor ambiental. Tingué lloc a l’IEC 

el 3 de desembre de 2009.

— Participació en les jornades 

ecologistes de la fira de la Candelera: «La 

biodiversitat està en perill a Catalunya», 

que tingueren lloc a Molins de Rei els dies 

6 i 7 de febrer de 2010.

— Participació en la taula rodona 

«La biodiversitat dels Països Catalans. La 

natura també és cultura. Com podem 

protegir-la els catalans?». Tingué lloc a la 

seu d’Omnium Cultural el 4 de març de 

2010.

— Participació en les Jornades so-

bre Biodiversitat, amb la ponència «Ciència 

i gestió de la conservació del capital natu-

ral». Les entitats participants, entre les 

quals, la Institució, van elaborar un mani-

fest en el qual no solament es feia referèn-

cia a la continuada pèrdua de biodiversitat, 

sinó que també es lamentava que el Govern 

de Catalunya no hagués estat capaç de 

donar una resposta política adequada i 

conseqüent amb els compromisos interna-

cionals vigents. Tingué lloc a Santa Susan-

na els dies 5 i 6 de maig de 2010.

— «El valor dels projectes de vo-

luntariat en el coneixement i la gestió de 

la biodiversitat». Aquesta activitat es 

desenvolupà en el marc de l’exposició 

«Exploradors: aventura i biodiversitat», 

centrada en l’exploració i l’estudi científic 

de la natura. Tingué lloc a la sala d’ac- 

tes de l’edifici de zoologia del Museu  

de Ciències Naturals de Barcelona el 13 de 

maig de 2010.
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— Dissetena edició del Curs de 

tècniques de treball de camp: «Iniciació a 

l’estudi del medi natural als Pirineus i 

plana de Lleida». Se celebrà els dies 14, 

15 i 16 de maig de 2010.

— Presentació de les obres Plantes 

del Port i Vocabulari de cruïlla. els mots 

de les terres de l’ebre i del Maestrat en 

el context del català formal. Tingué lloc 

a la sala d’actes de la Residència d’Inves-

tigadors del CSIC (carrer de l’Hospital, 

64, de Barcelona) el dia 27 de maig de 

2010.

— Col·laboració amb el Museu 

Comarcal del Montsià i la Universitat de 

Barcelona en l’organització de les V Jor-

nades d’Etnobotànica en Llengua Cata-

lana, celebrades els dies 18, 19 i 20 de 

juny de 2010.

— IX Col·loqui Internacional de 

Botànica Pirenaico-cantàbrica, celebrat a 

Ordino (Andorra) els dies 7, 8 i 9 de ju-

liol de 2010.

cicle de conferències 

El cicle és la commemoració del dos-

centè aniversari de Darwin i dels cent 

cinquanta anys de la teoria de l’evolució. 

«Res en biologia té sentit si no és sota la 

llum de l’evolució, T. Dobzhansky (1900-

1975)». El cicle tingué lloc a Lleida i fou 

organitzat per l’Institut d’Estudis Iler-

dencs, amb la col·laboració de la ICHN i 

la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC.

— 6 d’octubre de 2009. «Fets i 

teories en els estudis evolutius», a càrrec 

de Lluís Serra, del Departament de Ge-

nètica de la UB.

— 13 d’octubre de 2009. «Selecció 

natural i evolució», a càrrec d’Adrià Ca-

sinos, del Departament de Biologia Ani-

mal de la UB.

— 20 d’octubre de 2009. «Evolu-

ció humana: allò que Darwin no sabia», 

a càrrec de Jaume Bertranpetit, de l’Ins-

titut de Biologia Evolutiva de la Univer-

sitat Pompeu Fabra (UPF).

— 22 d’octubre de 2009. «Com-

plexitat, estructura del genoma i evolu-

ció», a càrrec de Roderic Guigó, del Grup 

de Recerca en Informàtica Biomèdica de 

l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica 

(UPF, Centre de Regulació Genòmica).

— 27 d’octubre de 2009. «Evolució 

dels virus: del laboratori a la pràctica fo-

rense», a càrrec d’Andrés Moya, de l’Ins-

titut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia 

Evolutiva de la Universitat de València.

— 29 d’octubre de 2009. «Evolu-

ció, genètica i desenvolupament: com amb 

gens molt semblants es fan morfologies 

molt diverses», a càrrec de Jaume Baguñà, 

del Departament de Genètica de la UB.

Projectes

— «Els sistemes naturals de les Planes de 

Son i la mata de València». Estudi pluri-

disciplinari sobre els sistemes naturals 

d’aquest sector pirinenc, en el qual parti-

cipen vint-i-un equips diferents de recerca.

— «Estat del medi natural de 

Catalunya». Projecte d’elaboració d’un 
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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 engegat pel TERMCAT 

amb l’objectiu 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. 

— «Invertebrats amenaçats de 

Catalunya». Seguiment de les espècies del 

catàleg d’invertebrats amenaçats classifi-

cades com «en perill».

— Fundació de l’Observatori per 

a la Sostenibilitat de Catalunya. La ICHN 

participa en la creació d’aquest observa-

tori.

Web de les sortides naturalistes

Lloc web que ofereix diversos itineraris 

naturalistes pels espais d’interès natural 

dels Països Catalans. Durant l’any 2009 

s’hi van incorporar els itineraris següents: 

Delta del Llobregat (Baix Llobregat), 

serra de Vilobí (Garrigues), Montsant 

(Priorat) i el Montgrí (Baix Empordà).

Publicacions

Notícies de la institució, números 85, 86, 

87, 88, 89 i 90.

els sistemes naturals de les Planes de Son 

i la mata de València. 

llibre vermell de les plantes vasculars 

endèmiques i amenaçades de cata- 

lunya.

Col·laboracions i participació

Es van impartir 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, etcètera. 

Es va participar en la Xarxa Catalana de 

Custòdia del Territori i es va formar part 

de la Xarxa Temàtica d’Estudi de la Bio-

diversitat i de la Xarxa Temàtica per a la 

Divulgació de la Biodiversitat.

La ICHN és membre del Comitè 

Tècnic de la Fundació Fòrum Ambiental; 

membre del Consell Consultiu del Con-

sorci per a la Protecció i la Gestió de 

l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrot-

xa; membre del Consell Consultiu del Parc 

de Collserola, i membre del Consell Con-

sultiu de l’Espai Rural de Gallecs. Manté 

un conveni de col·laboració amb la Fede-

ració d’Entitats Excursionistes de Cata-

lunya (FEEC). És una organització sig-

nant del Compromís Ciutadà per a la 

Sostenibilitat - Agenda 21 de Barcelona.

La Institució va ser convidada a 

participar al Consell Assessor de l’Obser-

vatori del Paisatge de Catalunya. És 

membre de la Comissió per a la Sosteni-

bilitat de les Terres de l’Ebre, en la qual 

participa com a representant del sector 

cientificotècnic.

Es va fer un conveni amb el Prat 

i es va col·laborar amb el programa el 
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medi ambient de TV3 per enregistrar 

reportatges sobre Collserola i la serra de 

Milany.

Per encàrrec de la Presidència de 

l’IEC, coordina els representants en els 

diferents organismes relacionats amb la 

conservació de la natura a Catalunya. 

D’altra banda, també va col·laborar en la 

realització de l’exposició «Exploradors; 

aventura i biodiversitat» del Museu de 

Ciències Naturals de Barcelona.

Delegació del Bages

cicle de sortides naturalistes de llevant 

a ponent de catalunya 

Les sortides són de temàtica tant biològi-

ca com geològica i són orientades a donar 

a conèixer més indrets que tenen una 

natura interessant, de llevant i cap a po-

nent de Manresa. Les sessions van ser a 

càrrec de Florenci Vallès i Jordi Badia, 

biòlegs, amb la col·laboració puntual 

d’altres naturalistes experts en temes 

concrets. Van tenir lloc els dies: 17 d’oc-

tubre de 2009, a la serra de Busa (Solso-

nès); 7 de novembre de 2009, a la serra 

de la Mussara, l’encinglerat límit meridi-

onal de les muntanyes de Prades (Baix 

Camp); 12 de desembre de 2009, de 

l’Ametlla de Mar a l’Ampolla per la pun-

ta de l’Àliga (Baix Ebre); 16 de gener de 

2010, a les mines de variscita de Gavà i 

el delta del Llobregat; 20 de febrer  

de 2010, a l’estany d’Ivars i la conca de 

Tremp; 20 de març de 2010, a la serra  

de Collserola; 15 de maig de 2010, del 

Caro al pantà d’Ulldecona (Baix Ebre, 

Montsià i Ports); 19 de juny de 2010, a la 

vall del riu Madriu (Andorra), i 3 de ju-

liol de 2010, a la vall d’Incles i els estanys 

de Juclar (Andorra).

Recorreguts geològics

— 30 de gener de 2010. Museu de Geo-

logia Valentí Masachs, patrimoni geològic 

de Manresa i coves del Toll de Moià (Ba-

ges).

— 13 de febrer de 2010. Recorre-

guts geològics del Segrià i del Baix Cinca 

(conca carbonífera de Mequinensa).

— 27 de febrer de 2010. Museu 

de les mines de plom de Bellmunt del 

Priorat.

— 13 de març de 2010. Salines de 

Cambrils (Solsonès).

— 27 de març de 2010. Museu de 

les mines de carbó de Cercs (Berguedà) i 

observació de petjades de dinosaure fos-

silitzades.

Sessions teòriques

— 9 d’octubre de 2009. «Els ocells de 

Catalunya», a càrrec d’Oriol Oms, natu-

ralista autor de la majoria de les fitxes 

d’ocells del web «El medi natural del 

Bages». Tingué lloc al Centre Cívic Selves 

i Carner de Manresa.

— 15 i 16 d’octubre de 2009. 

«Introducció a la fotografia naturalista», 

a càrrec de Francesc Muntada, fotògraf 

de la natura professional. Tingué lloc al 

Centre Cívic Selves i Carner de Manresa.
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Sortides guiades per l’anella Verda de 

Manresa

— Sessions teòriques: els dies 1 i 2 d’oc-

tubre de 2009. «Els parcs naturals periur-

bans», a càrrec del biòleg Ignasi Cebrian, 

i «El medi natural del terme de Manresa», 

a càrrec del biòleg Florenci Vallès. Tin-

gueren lloc a la sala de reunions del Ca-

sino.

— Primeres sortides: el 4 d’octu-

bre de 2009, «La ruta dels pous de glaç», 

amb la col·laboració de Toni Fernández, 

monitor de cursos de pedra seca, i el 25 

d’octubre de 2009, «El regadiu de Vila-

dordis i les Marcetes», organitzada con-

juntament amb el Parc de la Sèquia.

— Altres sortides: el 7 de març de 

2010, la ruta dels fòssils del Llobregat al 

Cardener; el 25 d’abril de 2010, la puja-

da a Collbaix i la visita i tast de vi al 

Celler del Molí, i el 23 de maig de 2010, 

la visita a les cingleres del Llobregat i la 

riera de Sant Esteve.

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 iti-

neraris de natura de Manresa.

Delegació d’Osona (GNO)

activitats

— Cicle de sortides naturalistes, guiades 

per especialistes, membres del Grup de 

Naturalistes d’Osona (GNO): 14 de no-

vembre de 2009, Sortida de bolets.

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’in-

formació i bibliografia.

— Realització de la Marató Orni-

tològica Hivernant d’Osona (MOHO).

— 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.

Divulgació

El 18 d’abril de 2010 es dugué a terme la 

xerrada «Els amfibis d’Osona», al Centre 
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Cívic de Centelles, organitzada per la 

plataforma No a l’Autovia, amb l’assis-

tència de vuitanta persones. Al vespre es 

va fer una sortida als pantans de Vallose-

ra (Hostalets de Balenyà).

Sortides

— 27 de març de 2010. Jornada d’ane-

llament d’ocells i descoberta del riu Mèder, 

a Vic, organitzada per l’Ajuntament de 

Vic i l’Associació Ampas de Vic, a càrrec 

de Carles Martorell. 

— 18 d’abril de 2010. «Els amfi-

bis», a la bassa de Masferrer (Malla), a 

càrrec de Josep Roca.

— 15 de maig de 2010. Sortida 

d’orquídies, a la carena de Sant Julià de 

Vilatorta, a càrrec de Ramon Pou.

— 18 de juliol de 2010. «Els odo-

nats», al riu Ges (Sant Pere de Torelló), a 

càrrec de Josep Garcia-Moreno.

altres activitats

— 16 de gener de 2010. Cens d’ocells 

aquàtics hivernants, coordinat pel CERM 

i el DMAH.

— Es va començar a organitzar, 

juntament amb col·legues del País Basc i 

dels Països Baixos, el V Congrés Mundial 

de Mussol Comú, amb vista al mes de 

febrer de 2011, a Vic.

— 9 d’abril de 2010. Presentació 

del llibre Rapinyaires nocturns de cata-

lunya. I conferència «Pasado, presente y 

futuro de las rapaces nocturnas», a càrrec 

d’Iñigo Zuberogoitia. 

Delegació de la Garrotxa

activitats

— Campanya «Cabrerès 2009». Conjun-

tament amb el Museu de Ciències Naturals 

(Zoologia) de Barcelona, el 2009 es va 

recordar l’expedició entomològica que 

vuitanta-sis anys abans van realitzar 

Longí Navàs i Ascensi Codina al massís 

del Cabrerès.

— V Seminari sobre Patrimoni 

Natural de la Comarca de la Garrotxa, que 

tingué lloc a Olot, el 27 de febrer de 2010.

Sortides

— 18 de març de 2010. Sessió de treball 

per definir com serà flora vascular de la 

Garrotxa (Monografies de Patrimoni Na- 

tural, 3), i, per tant, totes les tasques que 

s’hauran de desenvolupar i com s’hi podrà 

participar.

— 20 de març de 2010. Curs de 

fotografia de plantes, a càrrec de David 

Vilasís.

— 11 d’abril de 2010. Sortida als 

altiplans de la Barroca (Sant Aniol de 

Finestres).

— 24 d’abril de 2010. Sortida a 

l’illa del Fluvià (Maià de Montcal).

— 23 de maig de 2010. Sortida a 

l’Alta Garrotxa.

Projectes

— «Catàleg de flora vascular de la Gar-

rotxa».

— «Grup orchis d’estudi de les 

orquídies de la Garrotxa».
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— «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 eradicació 

de flora invasora de la Garrotxa».

— «Mapa de flora invasora de la 

Garrotxa».

— «Cartografia i tipificació de les 

rouredes de roure pènol de la Garrotxa».

— «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».

— «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 Garrotxa».

— «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».

Projecte «Papallones diürnes  

de la Garrotxa»

Les sessions es van dur a terme els dies 

següents: 16 d’abril de 2010 (sessió 

teòrica), 17 d’abril de 2010 (sortida de 

camp), 7 de maig de 2010 (sessió teò-

rica), 8 de maig de 2010 (sortida de 

camp), 4 de juny de 2010 (sessió teòri-

ca) i 5 de juny de 2010 (sortida de 

camp).

Els objectius d’aquest projecte 

van ser millorar els coneixements que es 

tenien sobre les papallones diürnes de 

la comarca de la Garrotxa amb l’objec-

tiu de formar totes les persones interes-

sades en les papallones i fer que parti-

cipessin en el projecte (aprendre a 

identificar les papallones i conèixer 

aspectes de la seva biologia i ecologia). 

El projecte també va pretendre realitzar 

activitats de divulgació, com ara les 

sortides de camp a diversos llocs de la 

Garrotxa i la publicació d’una monogra-

fia sobre papallones dins de la col·lecció 

«Monografies de Patrimoni Natural  

de la Delegació de la Garrotxa de la 

ICHN». 

08 Memoria 2009-2010 (381-478).indd   391 30/5/16   15:06



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

09
-2

01
0

392

Publicacions

les libèl·lules de la Garrotxa. Monogra-

fies de Patrimoni Natural, 1.

Quera. Novetats Geològiques de la Gar-

rotxa, 2009.

Plantes de la Garrotxa, primer llibre del 

projecte «Coneixem el que trepitgem?»

Delegació de la Franja de Ponent

— Del 4 al 14 de setembre de 2009. Onzè 

i dotzè cursos de biodiversitat tropical.

— Del 6 a l’11 de maig de 2010, 

l’illa de Sardenya va acollir una nova 

edició de la Universitat Catalana d’Estiu 

de Ciències de la Natura.

— Del 5 al 9 de juliol de 2010, la 

vila de Seròs (Segrià), a l’aiguabarreig, va 

acollir la setena edició del Campus de 

Ciències de la Natura.

Grup de treball Oxygastra

Reunions de treball

Es van dur a terme diverses reunions de 

seguiment per a la revisió, seguiment i 

confecció de la base de dades de l’atles 

d’odonats de Catalunya.

col·laboració amb grups i associacions 

naturalistes

— 18 de juliol de 2010. Forat Micó i riu 

Ges. 

— 3 de juliol de 2010. Sortida 

divulgativa de camp a la riera de Nespres 

(Mura).

— 24 de juliol de 2010. Sortida 

divulgativa de camp a la riera de Nespres 

(Mura).

— Del 2 al 5 de juliol de 2010, a 

Vairão - Vila do Conde, Portugal. Congrés 

Europeu d’Odonatologia.

el projecte «odonats bioindicadors (ob)»

Projecte «Odonats bioindicadors a Cata-

lunya», coordinat per Ricard Martín. Es 

col·laborà amb el projecte ArtroCat apor-

tant les referències bibliogràfiques de la 

base de dades d’Oxygastra.

Seguiments

— L’estany de Banyoles (Pla de l’Estany), 

a càrrec de Mike Lockwood.

— Delta de l’Ebre i Ports de Beseit 

(Montsià), a càrrec de Pere Luque.

— Menorca, a càrrec d’Esther 

Soler i Monzó, sobre la composició de la 

comunitat d’odonats i les variables am-

bientals de dotze basses temporals en una 

col·laboració amb un projecte LIFE 

Basses.

— Parc Natural de la Serra de 

Montsant, a càrrec de Josep Palet, que va 

mostrejar diversos punts dels cursos flu-

vials dins el marc d’un projecte finançat 

pel PN de Montsant.

— La Garrotxa, a càrrec de Xavier 

Oliver, que fa el seguiment de la moixina 

des de fa cinc anys.
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treball de camp per a l’atles d’odonats 

de catalunya

La conca de Tremp, Isona i Conca Dellà; 

Vallès Occidental i Oriental: la Tordera, 

riera de Gualba, el Congost, molí de 

l’Antic, riu Tort, Gallecs, etc.; basses  

de la Selva i el baix Tordera, basses de la 

plana de Lleida prop de Seròs i Alfés; 

serra de Montsant; riu Segre a la Nogue-

ra; aiguabarreig del Segre i del Cinca, 

Alcoletge, Granja d’Escarp; Vall d’Aran 

i punts adjacents del Pallars Sobirà; 

Montseny; Vidreres; Berguedà; Solsonès; 

Alt Urgell.

Revisió de col·leccions

Revisió de la col·lecció d’odonats al Museu 

de Zoologia de Barcelona.

conservació dels invertebrats  

del Montseny

Participació en els treballs del projecte de 

protecció i conservació d’invertebrats al 

Parc Natural del Montseny.

la base de dades

Es va continuar el procés de confirmar 

totes les citacions antigues de la base de 

dades per a la seva incorporació definiti-

va a la base de dades. Amb data 23 gener 

de 2010, la base de dades comptava amb 

un total de 29.428 registres, dels quals en 

van quedar per confirmar 4 i per revisar 

497.

campanya «Viu el parc en família»,  

al Parc Natural de la Serra de 

Montsant

El 21 d’agost, Oxygastra participà en la 

campanya «Viu el parc en família». Una 

fira d’activitats per part dels diferents ens 

que actuen dins de l’àmbit del PN Serra 

de Montsant. Oxygastra muntà una para-

da on xiquets i pares podien veure una 

presentació sobre odonats, consultar lli-

bres i guies de referència, observar mul-

titud d’exúvies i participar en l’elaboració 

d’una maqueta de diversos tipus de libèl-

lules tot pintant i retallant, segons les 

seves habilitats.

Publicacions

En aquest apartat esmentem els articles i 

notes produïts a partir del treball de camp 

i publicats/enviats el 2010, a més de 

projectes personals dels membres 

d’Oxygastra.

Escolà, J.; Müller, P.; Batlle, R. M. (en 

premsa). «Odonatofauna del nuevo 

Estany d’Ivars i Vilasana. Comarca 

del Pla d’Urgell. Lleida». Enviat al 

Boletín de la Sociedad entomológica 

aragonesa.

Lockwood, M. «Nuevas citas de cordule-

gaster bidentata Sélys, 1842 (Odona-

ta: Cordulegastridae) de los Pirineos 

catalanes». Boletín de la Sociedad 

entomológica aragonesa, núm. 46,  

p. 506-508.

Martín, R. Butlletí d’oxygastra, núm. 8 

(març 2010).
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Martín, R. (en premsa). «coenagrion 

pulchellum a Catalunya». Enviat al 

Boletín de la Sociedad entomológica 

aragonesa.

— Capítol al llibre sobre els odonats de 

l’aiguabarreig del Segre-Cinca.

— «El projecte “Odonats bioindica-

dors”». Enviat a la Comissió de Pu-

blicacions de la ICHN el 4 d’octubre 

de 2010.

Maynou, X. «La odonatofauna (Insecta: 

Odonata) de la conca del riu Flamisell 

(Pirineus centrals)». Enviat a la Co-

missió de Publicacions de la ICHN.

Grup de treball Societat Catalana  

de Fotògrafs de la Natura

cicle de projeccions de natura

— 2 d’octubre de 2009. «Socotra, l’illa 

del Fènix», a càrrec d’Oriol Alamany. 

Tingué lloc a l’IEC.

— 6 de novembre de 2009. «Les 

llums de la nit. De la metamorfosi de la 

libèl·lula Emperador a la Via Làctia sobre 

l’illa de Pasqua», a càrrec de Manel Soria. 

Tingué lloc a l’IEC.

— 29 de gener de 2010. «Ladakh, 

vida salvatge al transhimàlaia», a càrrec 

d’Òscar Domínguez. Tingué lloc a l’IEC.

— 12 de març de 2010. «La nova 

entomologia: la fotografia», a càrrec de 

José Manuel Sesma.

— 4 de juny de 2010. «Sud-

amèrica: a la recerca de l’aventura», a 

càrrec de Jordi Busqué.

Publicacions

Quadern de precaucions i bona pràctica 

fotogràfica a la natura.
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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 Mar 

Vocal de Comunicació: Héctor Ruíz Martín

Vocal d’Ensenyament: Rosa Pérez i Roura

Vocal de Lexicografia: Ricard Roca i Pascual

Vocal de Seccions: Àurea Navarro i Sabaté

Vocal de Publicacions: Francesc Piferrer i Circuns

Vocal d’Estudiants: Joan Duran i Ferrer 

Coordinadors de les seccions especialitzades

Aqüicultura Josep Planas (UB)

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 Albert Jordan (CSIC)

Biologia Molecular del Càncer Gabriel Capellà (Institut Català d’Oncologia, ICO)

Biologia de la Reproducció Enric Ribes (UB)

Biologia de Sistemes Albert Sorribas (UdL)

Biologia i Societat Cristina Junyent (Fundació Ciència en Societat)

Ecologia Marina Ramon Masana (Institut de Ciències del Mar, ICM)

Ecologia Terrestre  Josep Maria Espelta (Centre de Recerca Ecològica 

i d’Aplicacions Forestals, CREAF)

Ensenyament  Rosa Pérez (Escoles Betlem de Premià de Dalt)

Genòmica i Proteòmica Francesc Xavier Avilés (UAB)

08 Memoria 2009-2010 (381-478).indd   395 30/5/16   15:06



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

09
-2

01
0

396

Senyalització Cel·lular i Metabolisme Francesc Viñals (UB)

Fisiologia Vegetal Vacant 

Microbiologia Mercè Berlanga (UB)

Neurobiologia Experimental Josep Saura (UB)

Virologia  Miguel À. Martínez (Fundació IrsiCaixa) i Ana 

Angulo (Institut d’Investigacions Biomèdiques 

August Pi i Sunyer, IDIBAPS)

Estudiants  Marta Llauradó (Hospital Universitari Vall 

d’Hebron, HUVH)

SCB a Alacant  Sergi Soriano (Universitat Miguel Hernández 

d’Elx, UMH)

SCB a Balears Balbina Nogales (UIB)

SCB a Lleida M. Ángeles de la Torre (UdL)

SCB al Pallars Xavier Castells (Associació Lo Pi Negre)

SCB a València Helena Mira (UV)

SCB a Vic Jordi Planas (UVic)

Nombre de socis:  1.422

Activitats

Sessió inaugural del curs

— IEC, 23 de novembre de 2009. Sessió 

inaugural del curs amb les conferències: 

«Els virus de la grip. Patògens en constant 

evolució», a càrrec de Tomàs Pumarola, 

cap de la Secció de Virologia del Servei de 

Microbiologia (Centre de Diagnòstic Bio-

mèdic) de l’Hospital Clínic de Barcelona, 

i catedràtic de la Universitat de Barcelona; 

«Epidèmies i pandèmies gripals: realitats 

o especulacions?», a càrrec d’Antoni Tri-

lla, cap de Medicina Preventiva i Epide-

miologia de l’Hospital Clínic de Barcelona 

i professor de salut pública de la Univer-

sitat de Barcelona. 

congressos i simposis

— Sant Carles de la Ràpita, 19 d’octubre 

de 2009. II Congrés d’Aqüicultura Medi-

terrània, organitzat per la Secció d’Aqüi-

cultura.

— IEC, 19 i 20 de novembre de 

2009. Reunió Científica Anual de Micro-

biologia 2009 (RECAM 2009), organit-

zada per la Secció de Microbiologia.

cursos i seminaris

— Facultat de Ciències de la UAB, 30 de 

novembre de 2009. Seminari: «Genetic 

consequences of seed dispersal for tree 

populations», organitzat per la Secció 

d’Ecologia Terrestre.
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— IEC, del 30 de novembre al 2 

de desembre de 2009. «Introducció a les 

good laboratory practices: sistema de 

qualitat en desenvolupament no clínic», 

organitzat per la Secció de Biologia i In-

dústria.

— Hospital General Vall d’He-

bron, 11 de desembre de 2009. 6TH 

Workshop on Medical Genomics and 

Proteomics, organitzat per la Secció de 

Genòmica i Proteòmica.

— ICM-CMIMA, 8 de gener de 

2010. «Nous avenços en ecologia micro-

biana», organitzat per la Secció de Micro-

biologia.

— IEC, de l’octubre de 2009 al 

març de 2010. Curs d’actualització en 

coneixements de biologia, organitzat per 

la Secció d’Ensenyament.

— Institut de Bioenginyeria d’Elx, 

21 de maig de 2010. Seminari de recerca: 

«Caracterització histopatològica i mole-

cular del glioblastoma multiforme», or-

ganitzat per la Secció d’Alacant.

— IEC, 2 i 3 de juliol de 2010. 

Taller: «Fitfish: workshop on the swim-

ming physiology of fish». 

Jornades

— IEC, 16 de setembre de 2009. III Jor-

nada de Biofísica, organitzada per la 

Secció de Biofísica.

— IEC, 22 de setembre de 2009. 

I Jornada de Biologia de Sistemes, orga-

nitzada per la Secció de Biologia de Sis-

temes.

— Centre d’Estudis Avançats de 

Blanes, 2 d’octubre de 2009. VI Jornada 

d’Avenços en Ecologia, organitzada per la 

Secció d’Ecologia Aquàtica.

— IEC, 23 d’octubre de 2009. 

Jornada anual: «Hipòxia i angiogènesi», 

organitzada per la Secció de Senyalització 

Cel·lular.

— IEC, 6 de novembre de 2009. 

VII Jornada de Fisiologia Vegetal, orga-

nitzada per la Secció de Fisiologia Vegetal.

— IEC, 10 de novembre de 2009. 

IX Jornada de Virologia, organitzada per 

la Secció de Virologia.

— IEC, del 8 al 20 de novembre. 

ESCMID Conference on enterococci: from 

animals to man, organitzada per la Secció 

de Microbiologia.

— IEC, 3 de desembre de 2009. 

VI Jornada CREAF-SCB-ICHN: «Aturem 

la pèrdua de biodiversitat».

— Universitat Miguel Hernández 

d’Elx, 11 de desembre de 2009. Jornada 

sobre Diabetis i Obesitat, organitzada per 

la Secció d’Alacant.

— IEC, 17 de desembre de 2009. 

Jornada de Santa Llúcia 2009: «Gaps en 

la comunicació científica: quan es creen 

conxorxes», organitzada per la Secció de 

Ciència en Societat.

— IEC, 5 de març de 2010. I 

Jornada de Cromatina i Epigenètica, or-

ganitzada per la Secció de Biologia Mole-

cular. 

— IEC, 2 d’abril de 2010. VII 

Jornades de Biologia Cel·lular i Molecular 
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UIC, PCB i IEC, organitzades per la Sec-

ció d’Ensenyament.

— IEC, 29 d’abril de 2010. Jor-

nada: «Immunòlegs i societat: la relació 

entre ciència i salut», organitzada per la 

Societat Catalana de Biologia i la Societat 

Catalana d’Immunologia.

— IEC, 18 de juny de 2010. Jor-

nada anual: «Senyals implicats en mort 

cel·lular», organitzada per la Secció de 

Senyalització Cel·lular. 

— IEC, 29 i 30 de juny de 2010. 

XVIII Jornades de Biologia Molecular, 

organitzades per la Secció de Biologia 

Molecular.

— IEC, 5 de juliol de 2010. X 

Jornada de Biologia Evolutiva, organitza-

da per la Secció de Biologia Evolutiva.

altres activitats i sessions extraordinàries

— Lleida, octubre del 2009. Cicle de con-

ferències en commemoració del dos-centè 

aniversari de Darwin i els cent cinquanta 

anys de la teoria de l’evolució, organitzat 

per la Secció de la SCB a Lleida.

— Palau de la Virreina, 10 de 

novembre de 2009. Tertúlies a la Virreina: 

«Mitosi», organitzades per Joan Duran, 

del Consell Directiu de la SCB.

— Aula Magna de la Facultat  

de Biologia de la UB, 17 de novembre de 

2009. «Més enllà de Darwin», organitzat 

per la Secció de Biologia del Desenvolu-

pament.

— Alacant, del 9 al 20 de novem-

bre de 2009. «La cultura a l’Espanya 

del segle xx: Junta per a l’Ampliació 

d’Estudis i l’origen del CSIC», activitat 

inclosa dins els actes de la Setmana de 

la Ciència, organitzada per la Secció 

d’Alacant.

— Lleida, del 26 d’octubre al 27 

de novembre. Visites guiades als labora-

toris de la ciutat de Lleida i pels voltants.

— Alacant, del 15 al 26 de febrer 

de 2010. Exposició: «La cultura a l’Es-

panya del segle xx: l’origen del CSIC», 

organització conjunta de la Secció d’Ala-

cant amb ANEI Siglo XXI.

— Escola Oficial d’Idiomes 

d’Elx, del 22 al 25 de febrer de 2010. 

Exposició: «La cultura a l’Espanya del 

segle xx: l’origen del CSIC», organització 

conjunta de la Secció d’Alacant amb 

ANEI Siglo XXI.

— Institut de Bioenginyeria de la 

Universitat Miguel Hernández d’Elx, del 

18 al 23 d’abril de 2010. Exposició iti-

nerant: «Darwin: El viatge del beagle», 

organitzada conjuntament entre la Sec-

ció d’Alacant i ANEI Siglo XXI.

— Centre d’Investigacions Biolò-

giques (CIB-CSIC), Universitat Complu-

tense de Madrid, del 10 al 31 de maig 

de 2010. Exposició itinerant: «La cultu-

ra a l’Espanya del segle xx: l’origen del 

CSIC», organització conjunta de la Sec- 

ció d’Alacant amb ANEI Siglo XXI.

— Institut de Bioenginyeria de la 

Universitat Miguel Hernández d’Elx, 13 

de maig de 2010. Conta contes, organit-

zat per la Secció d’Alacant.
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— Jardí Botànic de la Universitat 

de València, 15 de maig de 2010. VII 

Matinal d’Evolució, organitzada per la 

Secció de València. 

— Concurs de fotografia científica 

(fins al 31 de juliol de 2010), organitzat 

per la Secció d’Alacant.
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Societat Catalana de Filosofia

Any de fundació: 1923

Junta Directiva

President:  Ignasi Roviró i Alemany

Vicepresident i responsable  

de Publicacions: Josep Monserrat Molas

Secretari: Xavier Garcia-Duran Bayona

Tresorer: Albert Moya Ruiz

Vocals: Ramon Alcoberro

 Àngels Baldó

 Pompeu Casanovas

 Joan Gonzàlez

 Víctor Gómez

 Andreu Grau i Arau

 Carmen Merchán Cantos

 Josep M. Porta

 Miquel Seguró

 Jordi Sales

 Xavier Serra

 Conrad Vilanou

Nombre de socis: 267

Activitats de les seccions i grups

Aquest curs, la Secció de Filosofia Pràc-

tica va organitzar un seminari en el qual 

es va llegir l’obra la violencia y lo sagra-

do, de René Girard. Aquesta lectura es va 

realitzar al llarg de dotze sessions i hi van 

participar dotze persones.

L’activitat principal del Grup de 

Filosofia Analítica durant el curs 2009-

2010 va ser l’organització per vuitè any 

consecutiu d’un curs de formació —deu 

sessions de tres hores— obert als membres 

de la Societat i als professors d’ensenya-

ment secundari, fossin membres o no. La 

inscripció efectiva de professors que no 

eren membres del nostre grup va ser de 

quaranta-una persones. El títol genèric 

d’aquesta edició del curs fou «Anàlisi de 

deu textos clàssics i contemporanis sobre 

identitat (I)». El curs va tenir tres ponents 
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de la Universitat de Girona, dos ponents de 

la Universitat de Barcelona, dos ponents 

de la Universitat de València, un po- 

nent de la Universitat Pompeu Fabra, un 

ponent de la Universitat de Stirling i  

un ponent de la Universitat Autònoma de 

Madrid. El curs gaudeix del reconeixe-

ment com a curs de formació permanent 

del professorat per la Generalitat de Ca-

talunya. El contingut de les sessions va 

ser el següent: 

identitat numèrica i identitat personal 

— 13 de gener de 2010. Aristòtil. física 

ii, 2 i Metafísica Viii, 6. Ponent: Julián 

Marrades, de la Universitat de València.

— 27 de gener de 2010. Thomson, 

Judith. l’estàtua i l’argila. Ponent: Sònia 

Roca, de la Universitat de Stirling.

— 17 de febrer de 2010. Hume, 

David. tractat de la naturalesa humana, 

llibre i, part iv, secció vi, «De la identitat 

personal». Ponent: Josep Lluís Prades, de 

la Universitat de Girona.

— 24 de febrer de 2010. Locke, 

John. assaig sobre l’enteniment humà, 

llibre ii, capítol xxvii: «De la identitat i la 

diversitat». Ponent: Ignacio Vicario, de  

la Universitat Autònoma de Madrid. 

— 24 de març de 2010. Perry, 

John. Diàleg sobre la identitat personal i 

la immortalitat. Ponent: Sergi Oms, de la 

Universitat de Barcelona.

— 2 de juny de 2010. Wittgen-

stein, Ludwig. ocasions filosòfiques: No- 

tes sobre dades dels sentits i experiència 

privada. Ponent: Manuel García-Carpin-

tero, de la Universitat de Barcelona.

identitat cultural i identitat nacional 

— 14 d’abril de 2010. Moulines, Ulises. 

Manifest nacionalista (o fins i tot separa-

tista, si volen). Ponent: David Pineda, de 

la Universitat de Girona.

— 28 d’abril de 2010. Requejo, 

Ferran. Política i filosofia: pluralisme i 

justícia en les democràcies liberals. Po-

nent: Ferran Requejo, de la Universitat 

Pompeu Fabra.

— 19 de maig de 2010. Glover, 

Jonathan. Nations, identity and conflict. 

Ponent: Sergi Rosell, de la Universitat de 

València. 

— 26 de maig de 2010. Margalit, 

Avishei i Raz, Joseph. National Self-De-

termination. Ponent: Joan Pagès, de la 

Universitat de Girona. 

El Grup d’Estudis Fenomenolò-

gics va continuar durant aquest curs, en 

les sessions ordinàries, l’elaboració del 

projecte d’un vocabulari fenomenològic 

fonamental. Enguany, Marta Jorba va 

exposar el concepte de consciència. Bona 

part de les sessions ordinàries es van in-

vertir també en la preparació de les co-

municacions de diversos membres del 

Grup en el IX Congrés Internacional de la 

Societat Espanyola de Fenomenologia, a 

Segòvia, en el qual el Grup va participar 

amb set comunicacions: Pau Pedragosa, 

Marta Jorba, Xavier Escribano, Carles 

Serra, Ferran Garcia i Joan González van 
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veure les seves comunicacions acceptades. 

D’altra banda, durant el curs, el Grup va 

rebre la visita de dos professors conferen-

ciants: Luisa Paz, de la Universitat de 

Saragossa, que va fer una conferència 

sobre Merleau-Ponty, i el professor Dan 

Zahavi, de la Universitat de Copenhagen 

i director del Centre d’Estudis sobre la 

Subjectivitat, que va fer una conferència 

sobre les novetats que ofereix la darrera 

fenomenologia generativa de Husserl a 

l’hora de corregir malentesos sobre la 

interpretació de la seva fenomenologia. 

Un altre dels objectius del Grup —consis-

tent que fruit de la tasca del Grup surtin 

tesis doctorals— es va veure complert 

durant aquest curs amb l’acabament i la 

defensa de Pau Pedragosa de la seva tesi 

sobre les relacions entre fenomenologia i 

arquitectura. Cal assenyalar que Pau 

Pedragosa, Joan González i Xavier Escri-

bano van ser escollits com a membres del 

Comitè Organitzador del IV Congrés In-

ternacional de la OPO (Organization of 

Phenomenological Organizations), i 

també que Marta Jorba va ser escollida 

com a col·laboradora de la Junta Directi-

va de la Societat Espanyola de Fenome-

nologia. 

El Grup d’Estudis Sartreans va 

dur a terme la lectura i el comentari del 

pròleg de l’Être et le néant. Les sessions 

van comptar amb les intervencions dels 

membres del Grup al voltant de la temà-

tica «Sartre, filosofia i teatre».

El Grup de Filosofia Personalista 

va treballar el text feu la chrétienté. 

També va organitzar les Segones Jornades 

de Filosofia Personalista, que van comp-

tar amb la presència d’Antoni Comín, amb 

el tema «El personalisme avui, davant del 

desencís ideològic i/o filosòfic del món 

actual».

Publicacions

anuari de la Societat catalana de filo-

sofia, núm. 20 (2009).

Badia i Gabarró, Alfred (2009). la certe-

sa i l’ideal. Coedició amb Barcelonesa 

d’Edicions.

Casanovas, Pompeu (coord.) (2009). Mi-

quel carreras i costajussà i la filoso-

fia catalana d’entreguerres (1918-

1939). Coedició amb la Fundació 

Bosch i Cardellach.

col·loquis de Vic. XIII: la modernitat 

(2009). Coedició amb l’Ajuntament 

de Vic.
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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 i Planas

 Carlos Castel Subias

 Joan Cuxart Rodamilans

 Salvador Estradé Sobrepere

 M. Àngels Garcia Bach

 Xavier Granados Garcia

 Albert Gras Martí

 Oriol Guasch Fortuny

 Xavier Jaen 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 Maria Pons i Ràfols

 Llorenç Porquer Seguí

 Antoni Roca i Rosell

 Ramon Sala Gasset

 Anna Sanahuja Mota

 Santiago Vallmitjana Rico

Delegat de l’IEC: David Jou i Mirabent

Nombre de socis: 452

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

La Junta de Govern de la Societat, en la 

reunió ordinària del dia 6 de juliol de 

2010 va acordar convocar una reunió  

de l’Assemblea General de Socis el 13 d’oc- 

tubre de 2010, a la Sala Nicolau d’Olwer 

de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans 

(carrer del Carme, 47).

En l’ordre del dia es tractà el punt 

referent a la renovació dels càrrecs direc-

tius de la Societat; una vegada finalitzat 

el termini de presentació de candidatures 

per a cobrir els càrrecs directius que s’ha-

vien de renovar, es va estructurar una 

única candidatura formada per: Núria 

Ferrer Anglada (Departament de Física 

Aplicada, UPC), com a vicepresidenta; 

Joan Garin Casanovas (catedràtic de físi-

ca i química d’ensenyament secundari), 

com a tresorer, i Emili Elizalde Rius 

(Institut d’Estudis Espacials de Catalu-

nya), Salvador Estradé Sobrepere (IES 

Montserrat, Barcelona), M. Àngels Garcia 

Bach (Departament de Física Fonamental, 

UB), Xavier Granados Garcia (Institut de 

Ciència de Materials de Barcelona), Oriol 

Guasch Fortuny (Departament de Tecno-

logies Media, La Salle URL), Xavier Jaén 

Herbera (Departament de Física i Engi-

nyeria Nuclear, UPC), Ignasi Juvells 

Prades (Departament de Física Aplicada 

i Òptica, UB), Xavier Magrans Fontrodo-

na (Enginyeria per al Control del Soroll, 

ICR) i Santiago Vallmitjana Rico (Depar-

tament de Física Aplicada i Òptica, UB), 

com a vocals.

Activitats

XXV trobades científiques de la 

Mediterrània: «Gaia: la galàxia en un 

petabyte». 

Les Trobades Científiques de la Mediter-

rània, 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 institucions 

acadèmiques del seu àmbit lingüístic, 

tenen per objectiu principal proveir un 

marc adequat a l’intercanvi d’experiènci-

es i de coneixements sobre un tema actu-

al de recerca. L’edició del 2009, que fou 

la número xxv, es va dedicar a l’astrono-

mia i es va celebrar a Maó (Menorca) 

entre els dies 30 de setembre i 3 d’octubre 

de 2009. En l’organització també van 

participar l’Institut de Ciències del Cos-

mos de la Universitat de Barcelona (ICC-

UB) i l’Institut d’Estudis Espacials de 

Catalunya (IEEC).

Els objectius concrets de la troba-

da foren: transmetre a la comunitat astro-

nòmica espanyola l’experiència dels grups 

involucrats en la preparació de la missió 

Gaia; identificar interessos comuns en les 

línies d’investigació presents i futures; 

crear grups de treball i xarxes per a pre-

parar la immensa tasca de l’explotació 

científica de Gaia, i analitzar les sinergies 

amb els surveys presents i futurs des  

de terra i l’espai. Hi va haver un total de 

cinquanta-vuit participants, es van fer 

divuit presentacions i es van exposar di-

vuit pòsters.
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Universitat catalana d’estiu: «el làser, 

cinquanta anys»

Prada de Conflent, del 21 al 24 d’agost 

de 2010. Els cursos d’enguany van pre-

tendre explicar les bases físiques del 

funcionament del làser, així com els detalls 

d’una sèrie d’aplicacions fonamentals de 

gran rellevància en la societat actual.

— Cinquanta anys del làser, apli-

cacions quotidianes i científiques, a càrrec 

de Ramon Vilaseca, del Departament de 

Física i Energia Nuclear de la UPC.

— Computació quàntica, a càrrec 

de Jordi Mompart, del Departament de 

Física de la UAB.

— El làser, una eina per a la vida, 

a càrrec de David Artigas (ICFO, UPC).

— El làser: què és?, com es va 

descobrir?, a càrrec de Santi Vallmitjana, 

del Departament de Física Aplicada i 

Òptica de la UB.

— El làser: aplicacions en el nostre 

dia a dia, a càrrec de Santi Vallmitjana, 

del Departament de Física Aplicada i 

Òptica de la UB.

— Criptografia quàntica, a càrrec 

de Jordi Mompart, del Departament de 

Física de la UAB.

olimpíada de física

Des de l’any 1997, la Societat Catalana 

de Física organitza la fase catalana de 

l’Olimpíada Internacional de Física. L’ob-

jectiu és realitzar un procés de selecció 

entre els estudiants d’ensenyament secun-

dari (segon de batxillerat) amb bones 

aptituds per a la comprensió de la física 

per tal de determinar un grup màxim de 

vint-i-un estudiants que representin el 

conjunt de districtes universitaris catalans 

en la fase estatal de l’Olimpíada Interna-

cional de Física.

Aquest any es van inscriure en la 

fase catalana 108 estudiants, un 15 % més 

que el curs anterior, pràcticament tots de 

segon de batxillerat i procedents de 44 

centres d’ensenyament secundari de tot 

Catalunya. Les proves de selecció de la 

fase catalana es van celebrar el dia 5 de 

febrer de 2010, simultàniament a la Fa-

cultat de Física de la Universitat de Bar-

celona, a l’Escola Politècnica Superior de 

la Universitat de Lleida, a l’Escola Poli-

tècnica Superior de la Universitat de Gi-

rona i, enguany, també a la Facultat de 

Química de la Universitat Rovira i Virgi-

li, ja que hi va haver alumnes inscrits 

d’aquest districte universitari. S’hi van 

presentar 103 estudiants: 56 de Barcelo-

na, 26 de Girona, 11 de Lleida i 10 de 

Tarragona.

El lliurament de premis es va cele-

brar el dia 10 de març de 2010 a la Sala 

Prat de la Riba de l’IEC, en un acte públic 

amb nombrosa assistència de familiars i 

professors tutors dels estudiants. Com és 

tradicional, l’acte va coincidir amb el lliu-

rament dels premis als millors treballs de 

recerca que s’elaboraren en l’ensenyament 

secundari al llarg del curs 2008-2009.

Com a preparació addicional per 

a la fase final espanyola, els vint-i-un 
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alumnes seleccionats van realitzar el 19 

de març una sessió preparatòria de caràc-

ter experimental 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 la Uni-

versitat d’Alacant del 8 a l’11 d’abril. 

L’actuació dels estudiants catalans va ser 

força bona: dels 21 presentats, 18 van 

aconseguir algun tipus de premi, una 

proporció clarament per sobre de la mit-

jana. Els premis van ser cinc medalles de 

plata, vuit de bronze i cinc mencions 

d’honor. L’estudiant Adrià González no-

més va quedar a dos punts de les medalles 

d’or, que són les que permeten la partici-

pació en les fases internacionals.

La Fase Internacional de l’Olim-

píada de Física d’enguany es va celebrar 

a Zagreb (Croàcia) entre els dies 17 i 25 

de juliol de 2010 i l’Olimpíada Iberoame-

ricana a Panamà es va celebrar entre els 

dies 26 de setembre i 2 d’octubre del curs 

següent.

Vi 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 sis 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.

El tema de la VI Jornada, que es 

va celebrar el 4 de novembre de 2009 a 

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

fou: l’astronomia, ciència fronterera, 

2009 aia. Es van presentar les ponències 

següents:

— «El sistema solar i el procés del 

descobriment científic», a càrrec de Jordi 

Miralda Escudé, de la Institució Catalana 

de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i 

l’Institut de Ciències del Cosmos (Univer-

sitat de Barcelona).

— «De Hem caminat damunt la 

lluna (Tintín) a Star Wars: la ficció (ci-

nema, literatura i còmic) com a eina do-

cent», a càrrec de Manuel Moreno Lu-

piáñez, del Departament de Física i 

Enginyeria Nuclear (Universitat Politèc-

nica de Catalunya).

— «L’origen de la vida: el que a 

Darwin li hauria agradat saber», a càrrec 

de Juli Peretó Magraner, de l’Institut 

Cavanilles de Biodiversitat i Biologia 

Evolutiva (Universitat de València).

— «L’astronomia i el currículum 

actual de secundària», a càrrec de Josep 

Masalles Román, de l’Institut de Ciències 

de l’Educació (Universitat Autònoma de 

Barcelona).

— «Descobriment de l’asteroide 

de tipus Apol·lo 2009 ST19», a càrrec de 

Josep M. Bosch Ignés, del Camp d’Apre-

nentatge del Montsec del Centre d’Obser-

vació de l’Univers d’Àger.

— «Explosions estel·lars: fars a 

l’oceà còsmic», a càrrec de Jordi Jose Pont, 
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del Departament de Física i Enginyeria 

Nuclear (Universitat Politècnica de Cata-

lunya, Institut d’Estudis Espacials de 

Catalunya).

— «Treballs pràctics sobre astro-

nomia en un centre de secundària», a 

càrrec d’Emilio Llorente Pérez, de l’IES 

Baldiri Guilera (el Prat de Llobregat).

— «Satèl·lits artificials de teleco-

municacions. Radiodetecció», a càrrec de 

Joan de Dalmau Mommertz, del Centre 

de Tecnologia Aeroespacial.

La Jornada va finalitzar amb el 

debat: «Com acostar l’astronomia als 

alumnes de secundària? Quines poden ser 

les contribucions dels “anys internacio-

nals” en aquest sentit?».

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 s’hi van presentar 

cinc treballs. El Jurat, constituït pels mem- 

bres de la Junta de la SCF Albert Bramon 

Planas (UAB), Núria Ferrer Anglada 

(UPC) i Maria Àngels Garcia Bach (UB), 

va acordar concedir el premi al treball 

estudi d’un polarímetre de Stokes amb 

làmines de cristall líquid, presentat per 

Alba Peinado Capdevila, i atorgar un 

accèssit al treball llenguatges de progra-

mació quàntica, presentat per Eric Marcos 

Pitarch. Els premis es van lliurar a la Sala 

Prat de la Riba de l’IEC el dia 22 d’abril 

de 2010.

Premis per als treballs de recerca  

de batxillerat

La Societat Catalana de Física va convo-

car per vuitena vegada aquests premis 

amb l’objectiu d’estimular la redacció de 

treballs d’iniciació a la recerca sobre temes 

de física. Aquests premis són adreçats als 

estudiants de batxillerat. Enguany s’hi 

van presentar seixanta-tres treballs molt 

ben elaborats. 

El veredicte del jurat de la vuitena 

edició fou atorgar els dos premis als treballs 

següents: l’accelerador de Gauss, fet per 

l’estudiant Oriol Jiménez Pavia, de l’Esco-

la Joan Pelegrí de Barcelona, sota la direc-

ció del professor tutor Jordi Solsona Celma, 

i Modelització de cràters d’impacte, fet pels 

estudiants Jesús Ordoño Fernández i Car-

los Tadeo Gávez, de l’IES Frederic Mom-

pou de Sant Vicenç dels Horts, sota la di-

recció del professor tutor Joan Alberich 

Carramiñana. D’altra banda, es van lliurar 

dos accèssits als treballs següents: la levi-

tació diamagnètica, fet per l’estudiant 

Ferran Bertomeu Castells, de l’IES Jaume 

Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí, sota 

la direcció de la professora Marta Ma- 

drueño Sicart, i el desig de volar, fet per 

l’estudiant David Roca Cazorla, del Col·legi 

Escorial de Vic, sota la direcció de la pro-

fessora Victòria Pujol Planas.

XVII Cicle de conferències  

«Física oberta»

El dia 21 d’octubre de 2009, a la Sala 

Nicolau d’Olwer de la seu de l’IEC, es va 
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fer la conferència inaugural del curs 

2009-2010 amb el títol: «La teoria de la 

relativitat general d’Einstein avui», a 

càrrec d’Enric Verdaguer Oms, del Depar-

tament de Física Fonamental (UB). La 

resta de conferències del cicle foren les 

següents:

— 23 de març de 2010, Sala Nico-

lau d’Olwer (IEC). «Metastabilitat i allaus 

en transicions de fase», a càrrec d’Antoni 

Planes Vila, del Departament Estructura i 

Constituents de Matèria (UB).

— 27 d’abril de 2010, Sala Nico-

lau d’Olwer (IEC). «El uso de los sincro-

trones en ciencia y tecnologia», a càrrec 

de Celerino Abad-Zapatero, de la Univer-

sitat d’Illinois (Chicago).

Participació en el cicle de conferències 

«Els premis Nobel de l’any 2009»

El Premi Nobel de Física de l’any 2009 

fou concedit a Charles K. Kao, per les 

investigacions sobre la transmissió de llum 

en fibres per a la comunicació òptica, i a 

Willard S. Boyle i George E. Smith, per la 

invenció d’un circuit de semiconductor 

—el detector CCD.

Amb motiu d’aquest premi, el 15 

de desembre de 2009, a la Sala Nicolau 

d’Olwer de la seu de l’IEC, es van celebrar 

les conferències següents: «Transmissió de 

la llum en fibres per a les comunicacions 

òptiques», a càrrec de Santiago Vallmitja-

na, del Departament de Física Aplicada i 

Òptica (UB), i «Invenció d’un circuit semi-

conductor per a la captació d’imatges: el 

sensor CCD», a càrrec d’Atilà Herms, del 

Departament d’Electrònica de la UB.

Lectura dramatitzada

El 19 d’octubre de 2009, a l’Aula Magna 

Enric Casassas de les Facultats de Física 

i Química (UB), la SCF, en col·laboració 

amb la Facultat de Física (UB) i el Grup 

de Teatre del Centre de Llorenç del Pene-

dès, va organitzar una lectura dramatit-

zada de l’obra copenhagen, de Michael 

Frayn, traduïda al català per Llorenç 

Rafecas. Els actors que la van interpretar 

foren Lluís Soler (Niels Bohr), Mercè Pons 

(Margrethe Bohr) i Àlex Casanovas (Wer-

ner Heisenberg). Abans de començar la 

lectura, Antoni Roca, membre de la Jun-

ta de la SCF, va fer una introducció his-

tòrica al tema de l’obra.

Col·laboracions

Durant aquest curs la SCF va col·laborar 

amb les activitats següents:

— Exposició «1609-2009: una 

nova manera de mirar el cel», organitza-

da per la Biblioteca de Física i Química 

de la Universitat de Barcelona.

— «Encontres amb el tercer cicle», 

activitats organitzades per un col·lectiu 

d’estudiants de tercer cicle de la Facultat 

de Física (UB).

Revista digital: Recursos de Física

Aquesta revista és una publicació digital 

periòdica que la Societat Catalana de 

Física, en col·laboració amb la Xarxa 
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Telemàtica Educativa de Catalunya 

(XTEC), posa a l’abast dels professors de 

física de secundària i primers cursos uni-

versitaris perquè puguin compartir els 

seus recursos. Durant el curs 2009-2010 

es va publicar: Recursos de física, núme-

ro 4 (tardor 2009) i Recursos de física, 

número 5 (primavera 2010).

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 catorze anys que s’edita, té un alt 

grau d’acceptació entre tots els físics de 

llengua catalana i ha permès una connexió 

més gran entre la comunitat científica, 

així com un coneixement acurat del que 

fan altres companys escampats 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 Soci-

etat Catalana de Física a persones i llocs 

als quals no hauria estat fàcil arribar per 

uns altres camins. Se’n van publicar el 

volum 4, núm. 7 (2n semestre 2009), i  

el volum 4, núm. 8 (1r semestre 2010).
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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 i 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:  701

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

Assemblea General

El 21 de desembre de 2009, la Societat 

Catalana de Química celebrà la seva As-

semblea General de socis. 

European Association for Chemical 

and Molecular Sciences (EuCheMS)

La Societat Catalana de Química és so-

cietat membre de l’EuCheMS des del 

gener de 2008. 

El president de la SCQ, Romà 

Tauler, va assistir a l’Assemblea General 
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de l’EuCheMS, celebrada a Interlaken, 

Suïssa, del 14 al 16 d’octubre de 2009. 

En representació del president de 

la Societat, Eric Jover, secretari de la 

Junta, va assistir al Tercer Congrés 

EuCheMS de Química, que tingué lloc a 

Nuremberg del 29 d’agost al 2 de setem-

bre de 2010. El doctor Jover, especialista 

en química ambiental, va assistir també 

com a delegat a la reunió dels membres 

de la Divisió de Química Ambiental, ce-

lebrada en el marc del Congrés. 

El setembre de 2009 la Societat 

Catalana de Química designà el doctor 

Aureli Caamaño i la doctora Josefina 

Guitart com a delegats de la Societat a la 

Divisió d’Educació Química. 

Any Internacional de la Química,  

AIQ 2011

comissió catalana de coordinació de 

l’any internacional de la Química

El 30 de desembre de 2008, l’Assemblea de 

les Nacions Unides proclamà oficialment 

l’any 2011 Any Internacional de la Química. 

El novembre de 2009, des de la 

Societat Catalana de Química es va pro-

posar la creació de la Comissió Catalana 

de Coordinació de l’Any Internacional de 

la Química per a coordinar la multitud 

d’actes que s’organitzarien a Catalunya 

amb motiu d’aquesta celebració. 

concurs calendari «Quins elements!»

Durant el curs 2009-2010, la Societat 

Catalana de Química, amb el suport de la 

Secció de Ciències i Tecnologia de l’Insti-

tut d’Estudis Catalans, va elaborar un 

calendari de l’Any Internacional de la 

Química 2011 (AIQ 2011) amb l’objectiu 

de transmetre, d’una manera atractiva i 

entenedora, la idea que l’Univers, el nos-

tre planeta i nosaltres mateixos estem 

formats per elements químics. 

Les dotze pàgines del calendari, 

dedicades cadascuna a un element químic 

diferent, es van dissenyar a partir de les 

propostes guanyadores del concurs «Quins 

elements!», en el qual van participar es-

tudiants de química de qualsevol àmbit 

(batxillerat, cicles formatius, de llicenci-

atura o de tercer cicle). 

Els premis als guanyadors es lliu-

raren en el marc de la cerimònia dels 

Premis Sant Jordi de l’IEC, celebrada el 

dia 22 d’abril de 2010. Per a l’edició del 

calendari es va comptar amb la col-

laboració del diari ara, responsable de 

produir, encartar i distribuir el calendari 

a final del 2010 i amb el finançament 

d’AFAQUIM.

Vint-i-dosè Debat de Química

El 21 d’abril de 2010 tingué lloc a l’Ins-

titut d’Estudis Catalans el debat «L’ense-

nyament de la química en context». El 

programa constà de la presentació de dos 

projectes curriculars adreçats a diferents 

nivells educatius i d’un debat final:

— «The Salters Advanced Chem-

istry project: the main features of the 

project and some results of its implemen-
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tation» (el projecte «Química Salters: les 

característiques principals del projecte i 

alguns resultats després d’haver-lo apli-

cat»), a càrrec de Chris Otter, directora del 

projecte «Salters Advanced Chem istry», 

del Departament d’Estudis de l’Educació 

de la Universitat de York (Regne Unit).

— «XXI Century Science: a brief 

introduction to the main ideas of the project» 

(el projecte «Ciència per al segle xxi: una 

introducció breu a les principals idees del 

projecte»), a càrrec de Chris Otter, directo- 

ra del projecte «Salters Advanced Chem-

istry», del Departament d’Estudis de l’Edu-

cació de la Universitat de York (Regne Unit).

— Debat: «En quina mesura els 

projectes de química en context poden 

contribuir a millorar l’aprenentatge de la 

química i a formar futurs científics i ciu-

tadans?», moderat per Aureli Caamaño i 

Fina Guitart (SCQ).

En la segona part de l’acte es 

lliuraren els premis i les mencions de la 

quarta edició dels Premis als Treballs de 

Recerca de Batxillerat dins l’Àmbit de la 

Química, i al final de l’acte, el president 

de la SCQ donà una sèrie d’informacions 

relatives a la celebració de l’Any Interna-

cional de la Química 2011. 

Jornades científiques

En aquest tipus de jornades, diversos 

ponents exposen el seu punt de vista res-

pecte a un tema ampli i, sovint, polèmic. 

Durant el curs 2009-2010, es van orga-

nitzar les jornades següents:

Vi Jornada de física i Química: 

«l’astronomia, ciència fronterera.  

2009 aia»

La jornada tingué lloc a la Sala Prat de la 

Riba de l’Institut d’Estudis Catalans el  

4 de novembre de 2009. Fou organitzada 

conjuntament 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:

— «El sistema solar i el procés del 

descobriment científic», a càrrec de Jordi 

Miralda Escudé, Institució Catalana de 

Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i 

Institut de Ciències del Cosmos (Univer-

sitat de Barcelona).

— «De Hem caminat damunt la 

lluna (Tintín) a Star Wars: la ficció (ci-

nema, literatura i còmic) com a eina do-

cent», a càrrec de Manuel Moreno Lu-

piáñez, del Departament de Física i 

Enginyeria Nuclear de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC).

— «L’origen de la vida: el que a 

Darwin li hauria agradat saber», a càrrec 

de Juli Peretó Magraner, de l’Institut 

Cavanilles de Biodiversitat i Biologia 

Evolutiva de la Universitat de València.

— «L’astronomia i el currículum 

actual de secundària», a càrrec de Josep 

Masalles Román, de l’Institut de Ciències 

de l’Educació (ICE) de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB).

— «Descobriment de l’asteroide 

de tipus Apol·lo 2009 ST19», a càrrec de 

Josep M. Bosch Ignés, del Camp d’Apre-
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nentatge del Montsec del Centre d’Obser-

vació de l’Univers d’Àger.

— «Explosions estel·lars: fars a 

l’oceà còsmic», a càrrec de Jordi Jose Pont, 

del Departament de Física i Enginyeria 

Nuclear de la UPC i l’Institut d’Estudis 

Espacials de Catalunya.

— «Treballs pràctics sobre astro-

nomia en un centre de secundària», a 

càrrec d’Emilio Llorente Pérez, de l’IES 

Baldiri Guilera (Prat de Llobregat).

— «Els satèl·lits artificials i l’espai 

com a temes inspiradors en l’ensenyament 

de les matemàtiques i les ciències», a càr- 

rec de Joan de Dalmau Mommertz, director 

del Centre de Tecnologia Aeroespacial.

— Debat: «Com acostar l’astrono-

mia als alumnes de secundària? Quines 

poden ser les contribucions dels “anys 

internacionals” en aquest sentit?».

15a conferència fèlix Serratosa

La jornada tingué lloc a la sala d’actes de 

la Facultat de Ciències de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, el 18 de gener 

de 2010, i a l’Institut de Química Avan-

çada de Catalunya del CSIC, el 19 de 

gener de 2010. Fou organitzada amb la 

col·laboració de la Universitat Autònoma 

de Barcelona, la Universitat de Barcelona, 

el Consell Superior d’Investigacions Cien-

tífiques, els Laboratoris del Dr. Esteve, 

SA, i la Secció de Ciències i Tecnologia de 

l’Institut d’Estudis Catalans. Durant els 

dos dies que durà la jornada es pronun-

ciaren les conferències següents:

— «Nanopartículas de metales de 

transición en síntesis orgánica», a càrrec 

de Miguel Yus, catedràtic de química or-

gànica de la Universitat d’Alacant.

— «Chiral carbenoids for asym-

metric synthesis», a càrrec de Varinder K. 

Aggarwal, professor de química sintètica 

de la Universitat de Bristol (Regne Unit). 

— «Sulfur ylide epoxidations and 

applications in synthesis», a càrrec de 

Varinder K. Aggarwal, professor de quí-

mica sintètica de la Universitat de Bristol 

(Regne Unit). 

iX Memorial enric casassas

La Societat Catalana de Química va par-

ticipar en la celebració del IX Memorial 

Enric Casassas, sota el lema «La quimio-

metria: perspectives de futur», que tingué 

lloc a la sala multimèdia de l’Institut 

Químic de Sarrià el 2 de desembre de 

2009. El programa constà de les confe-

rències següents:

— «Non specific physical informa-

tion: the best seller of chemometrics», a 

càrrec de Michele Forina, del Departament 

de Química i Tecnologia Farmacèutica i 

Alimentària de la Universitat de Gènova.

— «Estrategias de análisis de da- 

tos en quimiometría: selección vs. com-

presión», a càrrec d’Alberto Ferrer, del 

Departament d’Estadística i Investigació 

Operativa Aplicades i Qualitat de la Uni-

versitat Politècnica de València.

— «La resolució multivariant en 

química: a la cerca de la bella simplici- 
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tat de la mesura», a càrrec d’Anna de 

Juan, del Departament de Química Ana-

lítica de la Universitat de Barcelona.

— Taula rodona: «La quimiome-

tria: perspectives de futur», a càrrec de 

M. Forina, A. Ferrer, A. de Juan, X. To-

màs, R. Tauler i els membres presents de 

la xarxa de quimiometria. 

Jornada curs en Química Verda

La Jornada tingué lloc a la Facultat de 

Química de la Universitat Rovira i Vir-

gili (URV), a Tarragona, del 28 al 30 

d’abril de 2010, i fou organitzada per la 

Facultat de Química de la URV, amb  

la col·laboració, entre d’altres, de la Socie-

tat Catalana de Química. Durant la jorna-

da es van dur a terme els actes següents:

— 28 d’abril. Visita a les empreses 

Dow i Repsol; conferència: «Aspectes 

decisius de la prevenció en la generació 

de residus», a càrrec de Ferran Rufí, res-

ponsable de Seguretat, Medi Ambient i 

Qualitat de Grecat, i gran torneig de 

Trivial de la Química Verda.

— 29 d’abril. Projecció de la pel-

lícula Wall-e, amb la presentació a càrrec 

de Francesc Castells, professor d’Enginye-

ria Química de la URV.

— 30 d’abril. Taula rodona: «Evi-

tem la generació de residus», amb la par- 

ticipació d’Isaac Andrade, cap de la Sec-

ció de Medi Ambient, Salut i Consum de 

l’Ajuntament de Tarragona; Antoni de la 

Torre, responsable de la Unitat de Gestió 

Ambiental i Radioisotops de la URV; 

Miquel A. Borrajo, gerent de l’empresa 

Ecoparc de Residus Industrials SA, i Òscar 

Saladié, professor del Departament de 

Geografia de la URV.

Jornada sobre Medi ambient i Societat: 

«Pautes per a la gestió ambiental»

La Jornada tingué lloc a la Sala Pere i 

Joan Coromines de l’Institut d’Estudis 

Catalans el 4 de maig de 2010, i fou or-

ganitzada conjuntament amb Dones 

d’Avui.Cat, l’Institut Català de la Dona, 

el Ministeri d’Educació, Ciència i Innova-

ció i l’Institut de Diagnosi Ambiental i 

Estudis de l’Aigua. Es tractà de la prime-

ra edició de la Jornada i s’estructurà en 

tres sessions sobre temes relacionats amb 

la contaminació de les aigües, les impli-

cacions que té en l’àmbit social i la gestió 

dels recursos hídrics. 

En la primera sessió de la Jornada 

es tractà la contaminació de les aigües per 

mitjà de les ponències següents:

— «Cocaïna i altres drogues 

d’abús en aigües superficials», a càrrec de 

M. Teresa Galcerán, del Departament  

de Química Analítica de la UB.

— «Presència de fàrmacs en les 

aigües», a càrrec de Rosa M. Marcé, del 

Departament de Química Analítica i Quí-

mica Orgànica de la URV.

— «La importància de les aigües 

subterrànies en els recursos hídrics», a 

càrrec de Lucila Candela, del Departa-

ment d’Enginyeria del Terreny, Cartogrà-

fica i Geofísica de la UPC.
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— «Qualitat de les fonts naturals 

d’aigua. Contaminants orgànics en eco-

sistemes d’alta muntanya», a càrrec de M. 

Pilar Fernández, del Departament de 

Química Ambiental de l’IDAEA-CSIC.

— «L’Àrtic, embornal de contami-

nants orgànics», a càrrec de Silvia Lacor-

te, del Departament de Química Ambien-

tal de l’IDAEA-CSIC.

En la segona sessió es tractaren les 

implicacions i els efectes de la contami-

nació de les aigües en l’àmbit social per 

mitjà de les ponències següents:

— «Recull d’episodis de contami-

nació en aigües. Anàlisi de compostos 

orgànics que poden donar gust i olor», a 

càrrec de M. Rosa Boleda, Àrea de Quí-

mica Orgànica de l’empresa Aigües de 

Barcelona.

— «Fàrmacs i fragàncies en el 

medi aquàtic: eines per a avaluar-ne el po- 

tencial tòxic», a càrrec de Sabine Schnell, 

del Departament de Química Ambiental 

de l’IDAEA-CSIC.

— «El fenomen de disrupció en-

docrina en el medi aquàtic», a càrrec de 

Denise Fernandes, del Departament  

de Química Ambiental de l’IDAEA-CSIC.

— «Proliferació de cianobacteris 

productors de microcistines en aigües 

superficials», a càrrec de Cintia Flores, 

del Departament de Química Ambiental 

de l’IDAEA-CSIC.

— «El risc microbiològic en l’aigua 

del nostre entorn», a càrrec de Miriam 

Monedero, del Laboratori Dr. Oliver Rodés.

En la tercera sessió es tractaren la 

gestió i el control de la qualitat de les 

aigües i polítiques socioambientals per 

mitjà de les ponències següents:

— «Dessalinitzadores: de pilot a 

planta», a càrrec d’Andrea Guastalli, de 

Degremont Iberia, Barcelona.

— «Control de la qualitat de l’ai-

gua de consum: del monitoratge sistemà-

tic a la gestió del risc sanitari», a càrrec 

de M. José Domínez i Marta Ganzer, de 

l’Àrea de Plans de Control de l’empresa 

Aigües de Barcelona.

— «Sistemes de control de les ai-

gües ambientals», a càrrec de Lourdes 

Olivella, de la Unitat de Química Orgàni-

ca de l’Agència Catalana de l’Aigua.

— «Gestió operativa de les inci-

dències a l’Agència Catalana de l’Aigua», 

a càrrec de Rosa M. Satorra, de la Unitat 

de Guàrdies i Emergències de l’Agència 

Catalana de l’Aigua.

— «L’Estratègia per al desenvo-

lupament sostenible de Catalunya: una 

aposta per a fer front als principals 

reptes socioambientals», a càrrec d’In-

grid Vives, del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya.

Sisena trobada de Joves investigadors 

dels Països catalans

La Sisena Trobada tingué lloc a la Uni-

versitat de València, els dies 1 i 2 de febrer 

de 2010. El programa de la Trobada 

s’estructurà en dues jornades i inclogué 
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tres conferències plenàries i prop de se-

tanta comunicacions orals distribuïdes en 

vuit simposis, que es distribuïren en dues 

o tres sessions paral·leles.

Les conferències plenàries van ser 

a càrrec dels professors Paolo Samori, de 

la Universitat d’Estrasburg; Miguel Ángel 

Miranda, de la Universitat Politècnica de 

València, i Joan Miquel Feliu, de la Uni-

versitat d’Alacant.

Els vuit simposis foren els següents: 

«Teoria i modelatge», «Metodologia sintè-

tica de compostos orgànics i inorgànics», 

«Materials i química en estat sòlid», «Bio-

molècules, metal·lobiomolècules i biomi-

metisme», «Catàlisi», «Metodologia analí-

tica», «Enginyeria i control de processos» 

i «Medi ambient i qualitat de vida». 

Finalment es dugué a terme una 

taula rodona titulada «Investigació sector 

públic vs. sector privat», en què partici-

paren representants de les administraci-

ons públiques, de les universitats i de la 

indústria.

Conferències

— «La Revolució Galileana: telescopis i 

llibres», a càrrec de Manuel Sanromà, de 

la Universitat Rovira i Virgili i director  

de la Càtedra Ciència i Humanisme. Es 

tractà de la conferència inaugural de 

l’exposició «1609-2009: una nova mane-

ra de mirar el cel», organitzada per la 

Biblioteca de Física i Química de la Uni-

versitat de Barcelona, amb la col·laboració, 

entre d’altres, de la Societat Catalana de 

Química. Tingué lloc a l’Aula Magna 

Enric Casassas de les Facultats de Física 

i Química de la Universitat de Barcelona 

el 15 d’octubre de 2009.

— «La carrera cap a l’estructura 

atòmica del ribosoma», conferència sobre 

el Premi Nobel de Química, concedit a  

V. Ramakrishnan, T. Steitz i A. Yonath,  

a càrrec d’Ignasi Fita, de l’Institut de Re-

cerca Biomèdica - CSIC. Tingué lloc a l’IEC, 

el 16 de desembre de 2009, i a l’Octubre 

Centre de Cultura Contemporània (edifici 

Octubre, carrer de Sant Ferran, 12, Valèn-

cia), el 13 de gener de 2010.

Homenatges

El dia 18 de febrer de 2010 es dugué a 

terme l’acte de presentació del lloc web 

dedicat al professor Juan José García 

Domínguez. L’homenatge fou coorganit-

zat per l’Institut de Química Avançada de 

Catalunya amb la col·laboració de la So-

cietat Catalana de Química i tingué lloc a 

la seu de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Durant l’acte es féu una visita guia- 

da al web www.juanjosegarciadominguez.

com i Claudi Mans, de la Universitat de 

Barcelona, pronuncià la conferència «Gas-

tronomia interfacial i col·loïdal».

Premis

Premi 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. 
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Aquest curs es convocà per quaranta- 

setena vegada. 

La ponència encarregada de la 

concessió del premi —formada per Àngel 

Messeguer Peypoch, de l’Institut de Quí-

mica Avançada de Catalunya - CSIC;  

M. Teresa Galcerán Huguet, del Departa-

ment de Química Analítica de la Univer-

sitat de Barcelona, i Josep Bonjoch Sesé, 

del Departament de Farmacologia i Quí-

mica Terapèutica de la Universitat de 

Barcelona— decidí atorgar el premi 2010 

a Lídia García López, pel treball Síntesi 

de productes amb interès biològic mitjan-

çant reaccions de cicloaddició [2+2+2] 

catalitzades per Rh(i), realitzat al Depar-

tament de Química de la Universitat de 

Girona.

Així mateix, es concediren dos 

accèssits a Judith Guasch Camell, de la 

Universitat Autònoma de Barcelona - 

CSIC, pel seu treball Materials moleculars 

multifuncionals basats en sistemes Dona-

dor-pont-acceptor, i a Andrea-Nekane 

Roig Alba, pel seu treball antrones: llurs 

aplicacions i com l’organocatàlisi ens 

permet modificar-les.

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 2009-2010. En la 

seva quarta edició, fou atorgat als estudi-

ants Àlex Alarcón Campos, Adriana 

Aranda Segura i Carla Brull Agustí, de 

l’Institut El Cairat, d’Esparreguera, pel 

seu treball estudi de la història i determi-

nació per Gc-MS dels compostos terpènics 

de les aromes de Montserrat.

Així mateix s’acordà concedir un 

accèssit al treball Recerca, desenvolupa-

ment, promoció i comercialització d’un 

joc d’experiments, realitzat per l’alumne 

Javier Lidoy Logroño, del Col·legi Maris-

tes de Girona, i una menció honorífica als 

tres treballs finalistes: Depuració d’aigües 

residuals per electrocoagulació/electroflo-

tació. Disseny d’un reactor per depurar 

purins, realitzat pels alumnes Laia Pas-

quina Lemonche, Elena Rodríguez Franch 

i Àngel Vilalta Lladós, de l’INS Castellar, 

de Castellar de Vallès; Un googolfutur per 

a les nanopartícules, realitzat pels alum-

nes Laura Camañes, Carlota Gómez, Marc 

Roca i Anna Sòria, de l’INS Leonardo da 

Vinci, de Sant Cugat del Vallès, i Subs-

tàncies fotosensibles, realitzat per l’alum-

ne Pol Capella Roca, de l’INS Pau Vila, 

de Sabadell.

Presentació de la revista Educació 

Química: EduQ

— Presentació a València en el marc de 

les III Jornadas Nacionales sobre la En-

señanza de la Química, celebrades de l’1 

al 4 d’octubre de 2009.

— Presentació a Barcelona en el 

marc d’unes jornades organitzades per  

la Facultat de Química de la Universitat 

de Barcelona, el 17 de novembre de  

2009.
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— Presentació a Madrid en el 

marc d’unes jornades d’ensenyament 

celebrades a CosmoCaixa Madrid, els dies 

27 i 28 de novembre de 2009.

— Presentació a Polònia, Cracò-

via, en el marc del desè European Confe-

rence on Research in Chemical Education 

(ECRICE), del 4 al 9 de juliol de 2010.

— Presentació al Brasil, en el XV 

Encontro Nacional de Ensino de Quími- 

ca - XV ENEQ, del 21 al 24 de juliol  

de 2010.

Consolidació del web de la SCQ

Durant aquest curs es va consolidar el web 

de la Societat i es va treballar per a actu-

alitzar-ne els continguts.

Ajuts a la celebració de congressos

IX Girona Seminar on Electron Density, 

Density Matrices and Density Functional 

Theory, celebrat a l’Institut de Química 

Computacional de la Universitat de Giro-

na del 5 al 8 de juliol de 2010.

Projectes de futur

Es va treballar per a la consolidació de la 

presència de la Societat a l’EuCheMS i de 

les seves divisions. També es va treballar 

en l’organització de les Trobades de Joves 

Investigadors dels Països Catalans a fora 

del Principat a començament del 2012. 

Tot i que estava pendent decidir-ne la seu, 

Perpinyà es veia com una possibilitat. Es 

preveia una futura participació en l’orga-

nització del Congrés d’Ensenyament de la 

Química, amb vista al 2011. Es va treba-

llar per a la consolidació de la revista 

eduQ i per a donar continuïtat a la Revis-

ta de la ScQ i a la col·lecció «Clàssics de 

la Química». Es va donar suport a l’orga-

nització de les pròximes conferències 

Enric Casassas i Fèlix Serratosa i es va 

dur a terme la planificació i l’organització 

per a la celebració de l’Any Internacional 

de la Química 2011 (AIQ 2011).

Publicacions

educació Química: eduQ, núm. 4 (octu-

bre 2009) 

educació Química: eduQ, núm. 5 (febrer 

2010) 

educació Química: eduQ, núm. 6 (juny 

2010) 

Revista de la Societat catalana de Quí-

mica. En curs la preparació del núm. 

10.

Col·lecció «Clàssics de la Química». Nou 

volum, núm. 5: Sobre una nova sèrie 

de compostos orgànics que contenen 

metalls (2010).
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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

Nombre de socis:  887 

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

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 

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 Ven-

tura i Capell, i Pelegrí Viader i Canals.

Trobades

tretzena trobada de la ScM

La Tretzena Trobada Matemàtica va tenir 

lloc a l’Institut d’Estudis Catalans l’11 de 

juny de 2010, i va constar de les quatre 

conferències següents: «Les galàxies espi-

rals. Tècniques teòriques i observacionals 

per a modelitzar-les», a càrrec de Mercè 

Romero; «L’aplicabilitat de la fórmula 

d’integració per parts en un espai gaus-

sià», a càrrec d’Eulàlia Nualart; «Digita-

lització del senyal i punts ben distribuïts», 

a càrrec de Jordi Marzo, i «Teories de 

primer ordre i geometria algebraica sobre 

grups», a càrrec de Montse Casals.

Sisena Jornada d’ensenyament de les 

Matemàtiques 

La Sisena Jornada d’Ensenyament de les 

Matemàtiques va tenir lloc a l’Institut 

d’Estudis Catalans el 19 de setembre de 

2009. Va constar d’una taula rodona i dues 

sessions paral·leles, centrades en el tema 

«Les revistes de matemàtiques, un espai de 

comunicació per al professorat des d’infan-

til a la universitat». L’acte va ser organitzat 

conjuntament per la Federació d’Entitats 

per a l’Ensenyament de les Matemàtiques 

a Catalunya (FEEMCAT), la Societat Ba-

lear de Matemàtiques (Xeix) i la SCM. El 

Comitè Organitzador fou format per Carme 

Aymerich, Marianna Bosch, Iolanda Gue-

vara, Josep Pla i Josep Lluís Pol. La taula 

rodona, titulada «Quines característiques 

hauria de reunir una revista adreçada al 

professorat de matemàtiques des d’infantil 

a la universitat», fou a càrrec de Josep Pla, 

Mequè Edo, Onofre Monzó, Enric Ventura, 

Núria Planas i Daniel Ruiz. Les sessions 

paral·leles van ser a càrrec d’Antoni Obis, 

amb «L’autonomia en l’aprenentatge de les 

matemàtiques al cicle inicial»; Ramon 

Nolla, amb «Sangakus. Contemplació i 

raó»; Lluís Sabater, amb «L’àrea que es pot 

veure des d’un cim d’altura L és gairebé 

40000L», i Josep Lluís Solé, amb «Un 

passeig per algunes paradoxes i problemes 

de la Teoria de la Probabilitat».

Conferències

— La conferència inaugural de la SCM va 

tenir lloc a la Reial Acadèmia de Medici-

na l’11 de novembre de 2009. La profes-

sora Marta Sanz Solé va pronunciar la 

conferència «Les possibilitats de fer diana 

amb trajectòries a l’atzar».

— 13 de novembre de 2009, Reial 

Acadèmia de Medicina. El professor Jesús 

Hernández Alonso va pronunciar la con-

ferència «Anastasio de Cunha: matemáti-

co, poeta, hereje, portuguès». 

Concursos 

XlVi olimpíada Matemàtica

La fase catalana de l’Olimpíada Matemà-

tica, que va tenir lloc els dies 12 i 13 de 
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desembre de 2009, va arribar a la seva 

quaranta-sisena edició i, des de fa trenta-

cinc anys, la SCM n’organitza la fase 

catalana. Per segona vegada es va convo-

car una fase prèvia per via telemàtica, en 

la qual van participar més de cent alum-

nes. Els classificats de la fase catalana de 

l’Olimpíada Matemàtica van ser: Xavier 

Fernández-Real, Gerard Neras Lozano, 

Marc Ballbé Ferrero, Guillem Alsina Ori-

ol, Ferran Alet Puig, Darío Nieuwenhuis 

Nivela, Bru Martinell Chicano, Júlia Alsi-

na Oriol i Pere Planell Morell. Com cada 

any, es van oferir sessions periòdiques de 

formació al Departament de Matemàti-

ques de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB), a la Facultat de Mate-

màtiques i Estadística de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC) i a la 

Universitat de Girona (UdG), i altres ac-

tivitats a les poblacions de Girona, la 

Garriga, Lleida, Manresa, Tarragona i 

Vilanova i la Geltrú. 

XV Prova cangur

En la Prova Cangur 2010, corresponent a 

centres de Catalunya i Andorra, van par-

ticipar 16.940 alumnes de 490 centres 

escolars. El dia 18 de març de 2010 es va 

celebrar la Prova Cangur i el 18 de maig 

de 2010 va tenir lloc el lliurament de pre-

mis a la Universitat Ramon Llull. Els 

guanyadors absoluts dels diferents nivells 

van ser: Aina Fitó, Marc Felipe Alsina, 

Júlia Alsina Oriol, Lluís Solsona Sabanés i 

Xavier Fernández-Real Girona. Com cada 

any, es van oferir sessions d’aprofundiment 

en matemàtiques per a alumnes del segon 

cicle d’ESO al Departament de Matemàti-

ques de la UAB i a la Facultat de Matemà-

tiques i Estadística 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. 

Vi 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 tres 

accèssits. 

El premi va ser per al relat «El 

poder de la raó», presentat per Jaume 

Castells Ascaso. 

Programa d’estímul del talent Matemàtic

El 3 d’octubre de 2009 va tenir lloc l’ac-

te oficial d’inauguració del curs 2009-

2010 a l’Auditori de la Pedrera, Obra 

Social de Caixa Catalunya. El professor 

Josep Rey va pronunciar la conferència 

«Una visita al món dels políedres». El 5 

de juny de 2010 va tenir lloc el test d’ap-

titud per a la promoció 2010-2012 simul-

tàniament a les poblacions de Barcelona 

(Facultat de Matemàtiques i Estadística), 

Lleida (IES Màrius Torres), Girona (ICE 

UdG) i Reus (IES Gabriel Ferrater). 
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Exposicions

Museu de Matemàtiques de catalunya

El Museu rebé el suport de la Societat en 

una exposició a la Universitat de Barcelona 

del 18 d’octubre al 9 de novembre de 2009. 

Congressos internacionals

— Col·laboració de la SCM amb les so-

cietats matemàtiques d’Àustria, Eslovè-

nia, Eslovàquia i República Txeca en la 

Joint Mathematical Conference CSASC 

2010, que es va celebrar a Praga el gener 

de 2010.

— Col·laboració de la SCM amb  

la Societat per a les Matemàtiques Indus-

trials i Aplicades (SIAM), la Reial Societat 

Matemàtica Espanyola (RSME) i la Soci-

etat Espanyola de Matemàtica Aplicada 

(SEMA) en el congrés «Emerging tòpics 

in Dynamical Systems and Partical Diffe-

rencial Equations», que es va celebrar  

a Barcelona del 31 de maig al 4 de juny 

de 2010.

— Organització per part de la 

SCM de la Primera Trobada Matemàtica 

Catalanosueca al voltant de sis grups te-

màtics: geometria, didàctica, equacions, 

anàlisis, sistemes dinàmics i matemàtica 

discreta. La Trobada tingué lloc a l’IEC 

del 16 al 18 de setembre de 2010.

Publicacions

Durant aquest curs han aparegut els nú-

meros 27 i 28 de la revista ScM/Notícies. 

També s’ha publicat el volum 24 (núme-

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

talana de Matemàtiques. Els articles del 

Butlletí són accessibles electrònicament 

per mitjà del web de la Societat i el Portal 

de Publicacions de l’IEC. 

Premis

Premi Évariste Galois

El Premi es va atorgar a Joan Bosa Puig-

redon pel treball completacions de semi-

grups i es van concedir dos accèssits a 

David Arazo i Víctor González. El jurat, 

nomenat per la Junta Directiva de la SCM, 

fou format per Xavier Cabré, Vicenç Na-

varro i Agustí Reventós. L’acte de lliura-

ment de premis es va celebrar el 22 d’abril 

de 2010. 

Relacions institucionals

El president continuà presentant les acti-

vitats i trobades amb altres societats i 

associacions de matemàtiques, com ara 

l’estand conjunt amb els altres socis del 

CEMat en el Congrés Internacional de 

Matemàtiques de Hyderabat i l’ingrés  

de la SCM al Centre Internacional per  

a les Matemàtiques Pures i Aplicades 

(CIMPA), dedicat a promoure la coopera-

ció internacional en educació superior i 

investigació en matemàtiques per als països 

en desenvolupament, des del juny de 2010. 

Marta Sanz es presentà com a 

nova presidenta de la Societat Europea de 

Matemàtiques (EMS).

Durant aquest curs es van mante-

nir els convenis de reciprocitat existents 

amb altres societats matemàtiques: Ame-
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rican Mathematical Society, Société 

Mathématique de France, Real Sociedad 

Matemática Española, Sociedad Españo-

la de Matemática Aplicada, Federació 

d’Entitats per a l’Ensenyament de les 

Matemàtiques a Catalunya, Sociedad 

Española de Estadística e Investigación 

Operativa, Unió de Físics i Matemàtics de 

Txèquia, Australian Mathematical Society 

i Sociedad Matemática 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 i Cartañà

Vocal sisena:  Carme Montaner i Garcia

Delegat IEC:  Joan Vilà-Valentí

Nombre de socis: 416

Activitats científiques

conferències

El 29 de setembre de 2009, se celebrà la 

sessió inaugural del curs 2009-2010 amb 

una conferència a càrrec de Ramon Grau, 

historiador de l’Arxiu Històric de la 

Ciutat de Barcelona, titulada «Contra 

l’esperit utòpic: Cerdà i el cas de Barce-

lona».

El 22 d’octubre de 2009, José 

Antonio Rodríguez Esteban, professor 

titular de geografia humana de la Univer-

sitat Autònoma de Madrid, va pronunciar 

la conferència «El estudio del desierto: la 

cartografía del Sáhara Occidental».

El 19 de novembre de 2009, Ray 

Hudson, professor de la Universitat de 

Durham, va pronunciar la ponència «The 

cost of globalization: producing new forms 

of risk to health and well-being». 

El 17 de desembre de 2009, José 

Luis Villanova Valero, professor agregat 

de la Universitat de Girona, pronuncià 

«La Sociedad de Geografía Comercial de 

Barcelona (1909-1927)».

El 21 de gener de 2010, Montserrat 

Pallarès Barberà, professora titular de 

geografia humana de la Universitat Autò-

noma de Barcelona, pronuncià «Com 

canviar quan els canvis són difícils? Avan-
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tatges i desavantatges de la Barcelona 

competitiva des de l’economia simbòlica». 

El 25 de febrer de 2010, Joan Tort 

i Donada, professor titular d’anàlisi geo-

gràfica regional de la Universitat de 

Barcelona, pronuncià «El paisatge en Joan 

Maragall». 

L’11 de març de 2010, Albert 

Rovira i Garcia, investigador de l’Institut 

de Recerca i Tecnologia Agroalimentària 

(IRTA) a Sant Carles de la Ràpita, dictà 

una conferència titulada «Passat, present 

i futur del Delta de l’Ebre. Cap a una nova 

gestió de l’aigua i dels sediments».

El 14 d’abril de 2010, Roland 

Courtot, professor emèrit de la Universitat 

d’Ais de Provença, pronuncià una conferèn-

cia titulada «Les dessins de terrain dans la 

géographie de l’École française (Paul Vidal 

de La Blache et Pierre Deffontaines)». 

El 15 de juny de 2010, se celebrà 

la sessió de cloenda del curs 2009-2010, 

en la qual Josep Oliveras i Samitier, cate-

dràtic d’anàlisi geogràfica regional de la 

Universitat Rovira i Virgili, pronuncià  

la conferència «De quan mestre Vila co-

negué el patró Blanchard i de les coses que 

succeïren» (aquesta conferència, prevista 

inicialment per al mes de maig, es traslla-

dà al juny en substitució de la conferència 

programada a càrrec de Manuel de Solà-

Morales, de baixa per malaltia).

col·loquis

El 19 i 20 d’abril de 2010, se celebrà el 

col·loqui internacional «Les transforma-

cions territorials a banda i banda dels 

Pirineus», organitzat per la SCG, l’Institut 

d’Estudis Territorials (IET) i la Casa de 

Velázquez, amb la col·laboració de  l’IEC, 

la Universitat de Lió, l’École Normale 

Supérieure de Lió i la Société Environne-

ment Territoire (CNRS - Universitat de 

Pau i de l’Ador). El col·loqui fou coordinat 

per Rafael Giménez-Capdevila (IET), 

Claire Guiu (Universitat de Nantes), Jean-

Baptiste Maudet (Universitat de Pau i de 

l’Ador), Francesc Nadal (SCG - Univer-

sitat de Barcelona) i Guillaume Vergnaud 

(Casa de Velázquez).  

El 19 d’abril, se celebrà la inau-

guració, amb la presència de Salvador 

Giner de San Julián, president de l’IEC; 

Stéphane Michonneau, en representació 

de Jean-Pierre Étienvre, director de la 

Casa de Velázquez; Francesc Nadal i Pi-

qué, president de la SCG, i Rafael Gimé-

nez-Capdevila, en representació de Daniel 

Serra de la Figuera, director de l’IET. El 

col·loqui fou presentat pels coordinadors 

citats. La conferència inaugural fou pro-

nunciada per Oriol Nel·lo i Colom, secre-

tari per a la Planificació Territorial del 

Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques de la Generalitat de 

Catalunya. 

El primer taller del col·loqui, titu-

lat «Organització territorial: divisions i 

recomposicions», fou moderat per Jesús 

Burgueño i Rivero, de la Universitat de 

Lleida, i s’hi presentaren les comunicaci-

ons següents: «Les recompositions terri-
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toriales de part et d’autre des Pyrénées: 

comarcas et intercommunalité», de Sylvie 

Clarmont, de la Universitat de Pau i de 

l’Ador; «En quête de territoires locaux 

intermédiaires: l’expérience des Pays en 

Rhône-Alpes et des comarques en Cata-

logne», de Guillaume Vergnaud, de la 

Casa de Velázquez; «Interessos locals i 

territori en la creació de les noves vegue-

ries a Catalunya», de Josep Oliveras i 

Samitier, de la Universitat Rovira i Vir - 

gili. 

El segon taller del col·loqui, titulat 

«Governança: canvis i resistències», fou 

moderat per Stéphane Michonneau, de la 

Casa de Velázquez, i s’hi presentaren les 

comunicacions següents: «La formació de 

la xarxa ferroviària a l’espai França - pe-

nínsula Ibèrica (1850-2010) i la seva 

implicació en l’accessibilitat de les àrees 

urbanes», de Laia Mojica i Gasol i Jordi 

Martí-Henneberg, de la Universitat de 

Lleida; «Territoire contre réseau dans le 

rapport spatial de l’acteur politique», de 

Frédéric Tesson, de la Universitat de Pau 

i de l’Ador; «Territoires et réseaux: la 

région métropolitaine de Barcelone»,  

de Mariona Tomàs, de la Universitat de 

Barcelona; «Les territoires de la pauvreté 

en France: délimiter, mesurer, agir», 

d’Emmanuelle Bonerandi, de l’École 

Normale Supérieure de Lió, i «Entre el 

pla i el programa. Acció de govern i re-

configuració territorial», de Josep Antoni 

Báguena Latorre, de la Secretaria per a la 

Planificació Territorial del Departament 

de Política Territorial i Obres Públiques de 

la Generalitat de Catalunya. 

El tercer taller del col·loqui, titulat 

«Dinàmiques i construccions transfronte-

reres», fou moderat per Claire Guiu, de la 

Universitat de Nantes, i s’hi presentaren 

les comunicacions següents: «Arc Medi-

terrani i Cooperació Territorial, conceptes 

inseparables», d’Antoni Durà i Guimerà, 

de la Universitat Autònoma de Barcelona; 

«Les dinàmiques actuals a les regions 

mediterrànies frontereres», de Gemma 

Molleví i Bortoló, de la Universitat de 

Borgonya; «L’Eurodistricte català trans-

fronterer: creació del projecte i reestruc-

turació territorial», de Mita Castañer i 

Vivas, de la Universitat de Girona; «Es-

tratègies nacionals en les comunicacions 

transpirinenques actuals», de Rafael Gi-

ménez-Capdevila, de l’Institut d’Estudis 

Territorials; «Ribagorça, la frontera ine-

xistent?», d’Alexis Sancho Reinoso i Joan 

Tort i Donada, de la Universitat de Bar-

celona, i «Tauromachies et dynamiques 

transfrontalières», de Jean-Baptiste 

Maudet, de la Universitat de Pau i de 

l’Ador.

El quart i darrer taller del col-

loqui, titulat «Cultures i temporalitats de 

la construcció territorial», fou moderat 

per Francesc Nadal i Piqué, de la Societat 

Catalana de Geografia i la Universitat de 

Barcelona, i s’hi presentaren les comuni-

cacions següents: «Le regard français sur 

les Pyrénées aragonaises: l’influence de 

Franz Schrader à l’origine d’un processus 
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de patrimonialisation (fin xixe début xxe 

siècle)», d’Isabelle Degrémont i Juan Se-

villa, de la Universitat de Pau i de l’Ador; 

«Les Terres de l’Ebre: quelles temporali-

tés de la construction régionale?», de 

Claire Guiu, de la Universitat de Nantes, 

i «Dels conflictes entre col·lectius d’usua-

ris al conflicte entre territoris. Manifesta-

cions a propòsit de la darrera crisi de la 

sequera a Barcelona i els transvasaments», 

d’Ignasi Aldomà i Buixadé, de la Univer-

sitat de Lleida.

La suspensió de comunicacions 

aèries a causa de l’erupció del volcà 

Eyjafjallajökull impedí la presentació de 

les sis comunicacions següents, ja que els 

corresponents autors no pogueren assistir 

al col·loqui: «Reformar la administración 

territorial, ¿qué barreras? Una visión 

desde Galicia», de Román Rodríguez 

González, de la Universitat de Santiago 

de Compostel·la; «L’acte III de la décen-

tralisation en France: beaucoup de bruit 

pour rien?», de Martin Vanier, de la Uni-

versitat de Grenoble I; «Desenvolupament 

territorial i governança dels espais oberts 

a Catalunya», de Valerià Paül i Carril, de 

la Universitat de Santiago de Compostel-

la; «Faire du nouveau avec de l’ancien: 

les dénominations des territoires de la 

localité en France (1995-2010)», de 

Marie-Vic Ozouf-Marignier, de l’École des 

Hautes Études en Sciences Sociales, de 

París; «L’histoire au service du projet  

de territoire: l’exemple du Pays Cathare», de 

François Aussaguel, de la Universitat 

Montpeller III, i «La dynamique des jeux 

temporels dans les projets de territoires: 

les exemples du Libournais et du Périgord 

Noir», de Christophe Quéva, de la Uni-

versitat d’Artois. Pel mateix motiu, no se 

celebrà la conferència de cloenda, a càrrec 

de Lydia Coudroy de Lille, professora de 

la Universitat de Lió II. La comunicació 

«Geopolítica y gobierno del territorio en 

España», de Juan Romero González, de 

la Universitat de València, no es presentà 

a causa de circumstàncies personals del 

ponent.

cursos i seminaris

El 17 i 18 de març de 2010, el professor 

Juan F. Ojeda Rivera, catedràtic de Geo-

grafia Humana de la Universitat Pablo de 

Olavide (Sevilla), impartí el seminari «El 

paisaje como realidad vivida: claves para 

una aproximación interdisciplinaria». La 

sessió del dia 17 es titulà «De país a pai-

saje. Percepciones, representaciones, 

identificaciones y simbolizaciones» i la del 

dia 18, «Ambientes y paisajes paralelos 

en Andalucía y Marruecos».

El mes de maig de 2010 es realitzà 

el seminari titulat «Sequeres i inunda-

cions». El dia 6 de maig hi intervingueren 

Anna Ribas, professora del Departament 

de Geografia de la Universitat de Girona, 

que pronuncià la conferència «Les inun-

dacions a Catalunya. Problemes i gestió», 

i Carles Balasch, professor del Departa-

ment de Medi Ambient i Ciències del Sòl 

de la Universitat de Lleida, que pronuncià 
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«La reconstrucció de les riuades històri-

ques. Millores en l’estimació de risc d’in-

undacions». El dia 13, Mariano Barrien-

dos, professor del Departament d’Història 

Moderna de la Universitat de Barcelona, 

pronuncià «La sequera. Aspectes metodo-

lògics i resultats de l’estudi plurisecular».

Presentacions de llibres

El 27 d’octubre de 2009, tingué lloc la 

presentació a l’IEC del llibre cartografia 

històrica dels Països catalans, de Vicenç 

M. Rosselló i Verger, catedràtic emèrit de 

geografia de la Universitat de València i 

membre de l’IEC. Hi intervingueren Car-

me Montaner, cap de la Cartoteca de 

Catalunya de l’Institut Cartogràfic de Ca- 

talunya; Francesc Nadal, catedràtic de 

Geografia Humana de la Universitat  

de Barcelona; Antoni Furió, director de 

les Publicacions de la Universitat de Va-

lència i catedràtic d’història medieval, i 

l’autor del llibre. 

El 4 de febrer de 2010, es presen-

taren a l’IEC dos llibres: fire effects on 

Soils and Restoration Strategies, editat 

per Artemi Cerdà i Peter Robichaud, i 

efectos de los incendios forestales sobre 

los suelos en españa, editat per Jorge 

Mataix-Solera i Artemi Cerdà. L’acte fou 

introduït per Xavier Úbeda, professor del 

Departament de Geografia Física i Anà-

lisi Geogràfica Regional de la Universitat 

de Barcelona, i comptà amb les interven-

cions dels editors: Artemi Cerdà i Jorge 

Mataix-Solera.

El 13 d’abril de 2010, es presentà 

a l’IEC l’obra atles del turisme a catalu-

nya i del Visor cartogràfic, dirigida per 

Francesc López Palomeque, catedràtic 

d’Anàlisi Geogràfica Regional de la Uni-

versitat de Barcelona. En la presentació 

intervingueren Francesc Nadal, president 

de la SCG; Josep Huguet, conseller del 

Departament d’Innovació, Universitats i 

Empresa de la Generalitat de Catalunya; 

Josep Oliveras, catedràtic d’Anàlisi Geo-

gràfica Regional de la Universitat Rovira 

i Virgili, i el director de l’obra.

Sortides d’estudi i visites a exposicions

El 24 d’octubre de 2009, es realitzà una 

sortida d’estudi al Baix Montseny, dins el 

cicle les altres comarques, dirigida per 

Jesús Burgueño, professor de la Universi-

tat de Lleida. El matí s’esmerçà en una 

caminada fins al castell de Montsoriu, on 

Gemma Font, de l’Associació d’Amics del 

Castell de Montsoriu, explicà les caracte-

rístiques arquitectòniques de la fortifica-

ció i la seva restauració, i Josep M. Pana-

reda complementà la visita amb una 

acurada explicació de la geografia de la 

comarca. En acabat de dinar, es visità 

Sant Pere de Vilamajor, amb la companyia 

de l’alcalde, Josep M. Llesuy, i el cen- 

tre de la vila de Sant Celoni, amb el guiat-

ge de Josep M. Abril, historiador i tècnic 

de l’Ajuntament. Com a cloenda, se cele-

brà un acte acadèmic en aquesta darrera 

població, amb la intervenció de Josep M. 

Llesuy; Francesc Deulofeu, alcalde de 
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Sant Celoni, i Jordi Mas, regidor de mo-

bilitat de Vallgorguina, que tractaren 

aspectes relacionats amb la col·laboració 

intermunicipal al Baix Montseny.

El 16 de gener de 2010, es va fer 

una visita a l’exposició «L’Eixample Cer-

dà. 150 anys de modernitat», muntada 

per la Fundació Privada Urbs i Territori 

Ildefons Cerdà a les Reials Drassanes de 

Barcelona. La visita fou guiada per l’en-

ginyer de camins Francesc Magrinyà, 

comissari d’aquesta mostra.

El 17 de març de 2010, tingué lloc 

la sortida d’estudi titulada «El parc flu-

vial del Llobregat (Berguedà)», dirigida 

per Jesús Burgueño, professor de la Uni-

versitat de Lleida. Al matí, després de 

passar per la colònia industrial de l’Amet-

lla de Merola, es va fer una visita a la 

Colònia Vidal. Abans de dinar, es va fer 

una caminada pel marge esquerre del 

Llobregat, a l’alçada de la colònia de 

Viladomiu Vell. A la tarda, els assistents 

visitaren la Torre de l’Amo de Viladomiu 

Nou.

Els dies 12 i 13 de juny de 2010, 

s’efectuà una sortida d’estudi a la Cerda-

nya i el Conflent amb el Petit Tren Groc, 

dirigida pel professor Jesús Burgueño i 

coorganitzada amb Valerià Paül. La pri-

mera part de la sortida consistí en dues 

visites, al vilatge de Rià i al Fort Libèria, 

a Vilafranca de Conflent. La segona, a la 

tarda, consistí en una visita a les coves 

càrstiques de les Canaletes i un itinerari 

amb tren, entre aquesta darrera vila i 

Sallagosa, a través de les gorges de la Tet 

i el coll de la Perxa.

inauguració de la plaça lluís casassas

El 5 de juny de 2010, al migdia, se celebrà 

un acte d’inauguració de la plaça de Llu-

ís Casassas, situada a Nou Barris, al 

capdamunt del parc de la Guineueta, amb 

la presència de la vídua, fills i altres fa-

miliars de l’enyorat president de la SCG. 

L’acte, coordinat i presentat per Montser-

rat Cuxart, inclogué breus parlaments 

sobre la personalitat de Lluís Casassas i 

lectures de textos seus i d’altres autors, a 

càrrec de diversos col·legues, deixebles i 

amistats: Francesc Nadal, Joaquim Clusa, 

Vicenç Biete, Maria Dolors Garcia Ramon, 

Jesús Burgueño, Enric Mendizàbal i Enric 

Bertran. Aquestes intervencions s’acom-

panyaren d’una introducció, un interludi 

i una cloenda musicals, seguides d’una 

copa de xampany.

Altres actuacions

Francesc Nadal, com a president de la 

SCG, participà regularment en les reuni-

ons de la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials i en el plenari de l’IEC. També 

representà l’àrea d’humanitats en la Co-

missió de Publicacions de l’IEC.

Antoni Luna fou el representant 

institucional de la SCG en el Comitè Es-

panyol de la Unió Geogràfica Internacio-

nal i en les Terceres Jornades de Revistes 

Científiques, celebrades a l’IEC.

Mireia Baylina representà la SCG 

08 Memoria 2009-2010 (381-478).indd   429 30/5/16   15:06



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

09
-2

01
0

430

en la reunió de Londres de l’EUGEO, 

l’associació de societats de geografia, as-

sociacions de geògrafs i altres organitza-

cions representatives dels geògrafs i de la 

ciència geogràfica als països de la Unió 

Europea.

Pau Alegre dissenyà el logotip del 

setanta-cinquè aniversari de la SCG, que 

va figurar en totes les convocatòries del 

curs 2009-2010 i que es mantingué el curs 

següent per a commemorar la fundació de 

la SCG el 1935.

La SCG es va sumar a la campa-

nya «Televisió sense Fronteres: l’espai de 

comunicació de les llengües catalana, 

euskera i gallega», per donar suport a una 

proposició de llei presentada com a inici-

ativa legislativa popular davant les Corts 

per a aconseguir l’aprovació legal i defi-

nitiva de la recepció dels programes au-

tonòmics de ràdio i televisió realitzats en 

alguna d’aquestes llengües en el conjunt 

dels territoris que configuren llurs respec-

tives comunitats autònomes.

La SCG col·laborà en la presentació 

de la Guia per a l’elaboració d’una memò-

ria social, organitzada pel Col·legi de Ge-

ògrafs i l’Associació de Geògrafs Professi-

onals de Catalunya. L’acte, celebrat a la 

seu de l’IEC el dia 3 de novembre de 2010, 

comptà amb la intervenció de Francesc 

Nadal, com a president de la SCG.

Jesús Burgueño signà l’article 

d’opinió «Divisions territorials en un món 

sense límits» a el Butlletí de l’iec, núm. 

139, del mes de febrer.

Per Setmana Santa, es féu un vi-

atge a Jordània i Jerusalem, organitzat per 

ARAC (A la Recerca d’Altres Cultures), 

Cultural Travel Association, sota els aus-

picis de la SCG, guiat pel consoci Pere 

Andreu.

La SCG donà suport a l’organit-

zació de la Segona Conferència Econòmi-

ca de la Mediterrània Nord-occidental, 

que tingué lloc a Barcelona el 2011.

Publicacions

Aquest curs 2009-2010 es va editar el 

volum 66 de treballs de la ScG, correspo-

nent a l’any 2008, i el llibre el mapa com 

a llenguatge geogràfic: textos de suport, 

que aplega una col·lecció de textos de te-

màtica cartogràfica, de reconeguts autors 

d’arreu del món, seleccionats, traduïts al 

català i prologats per Pau Alegre, amb 

motiu del Segon Congrés Català de Geo-

grafia. Aquestes publicacions han tingut el 

suport econòmic de l’IEC i de la Diputació 

de Barcelona, i el segon d’aquests volums 

és fruit d’un conveni de col·laboració entre 

la SCG, mitjançant l’IEC, i el Centro Na-

cional de Información Geográfica.

Els seixanta-cinc números de la 

revista treballs de la ScG en versió digital 

estan disponibles a l’obrador obert, al web 

de l’IEC, que s’ha encarregat de l’edició de 

totes les pàgines en format PDF, i al portal 

Hemeroteca Científica Catalana.

Els consocis Maria Dolors Garcia 

Ramon i Joan Tort s’han integrat al Con-

sell Assessor de treballs de la ScG.
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Premis de la Societat 

El VI Premi Joan Palau Vera per a treballs 

de recerca d’estudiants de batxillerat fou 

declarat desert ja que no s’hi va presentar 

cap treball dins el termini establert.

El 22 d’abril de 2010, fou lliurat 

el XV Premi Lluís Casassas i Simó a Laia 

Mojica Gasol pel treball aportació meto-

dològica a la delimitació d’aglomeracions 

urbanes. aplicació a Gran Bretanya. El 

jurat era format per Antoni Luna, José 

Ignacio Muro i Anna Ribas.

El web de la Societat: l’‘Obrador obert’ 

(scg.iec.cat)

L’obrador obert, editat per Pau Alegre, 

va continuar informant per mitjà d’anun-

cis, convocatòries, notícies, cròniques i 

ressenyes de tots els actes celebrats a la 

SCG, així com d’activitats d’altres insti-

tucions d’interès geogràfic, com ara con-

ferències, congressos, col·loquis, premis, 

llibres i revistes. Hi havia un centenar 

llarg de semblances biogràfiques dels 

membres de la SCG ja traspassats, entre 

les quals totes les dels vint-i-set socis 

fundadors i gairebé tots els seus contem-

poranis. Amb tot plegat, l’obrador obert 

va continuar ampliant les seves pàgi- 

nes, va continuar diversificant l’autoria dels 

seus textos i va arribar a les tres-centes 

cinquanta ressenyes de llibres escrits per 

membres de la SCG. Des del curs 2009-

2010, el web ofereix tots els fons de la re-

vista treballs de la ScG en format PDF.

Obituari

L’octubre del 2009 traspassà Yvette Bar-

baza, membre d’honor de la SCG. La 

relació de la professora Barbaza amb la 

Societat datava de molts anys, de quan 

començà a preparar la seva tesi doctoral: 

le paysage humain de la costa Brava 

(1966). 

El maig del 2010 morí José Ma-

nuel Casas Torres, antic catedràtic de les 

universitats de Saragossa i Complutense 

de Madrid, diverses vegades col·labora- 

dor de la SCG.

Notes diverses

El consoci Javier Martín Vide, catedràtic 

de geografia física de la Universitat de 

Barcelona, fou escollit president de l’Aso-

ciación de Geógrafos Españoles (AGE).

La consòcia Anna Cabré, catedrà-

tica de geografia humana a la Universitat 

Autònoma de Barcelona i fundadora del 

Centre d’Estudis Demogràfics, s’incorpo-

rà com a membre numerària de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC.
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Societat Catalana d’Estudis Històrics 

Any de fundació:  1946

Junta Directiva

President:  Jaume Sobrequés i Callicó

Vicepresident:  vacant

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

— Sessió inaugural del curs 2009-2010, a 

càrrec del doctor Albert Balcells, amb la 

conferència «L’Institut d’Educació General 

de Prat de la Riba. Higiene i civisme (1914-

1923)». Sala Turró de la Reial Acadèmia de 

Medicina de Catalunya (carrer del Carme, 

47, de Barcelona), 8 d’octubre de 2009.

— Curs Poblaments i despoblaments 

a Catalunya: de l’antiguitat al segle xx. Les 

sessions es realitzaren de l’1 al 31 de març 

de 2010 a la Sala Ramon Fuster del Col·legi 

Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i 

Lletres i en Ciències de Catalunya (Rambla 

de Catalunya, 8, pral., de Barcelona). 

Publicacions

Butlletí de la Societat catalana d’estudis 

Històrics, volum 19 (2010).

Izquierdo Ballester, Santiago. el republi-

canisme nacional a catalunya: la 

gestació de la Unió federal Naciona-

lista Republicana. Barcelona: Societat 

Catalana d’Estudis Històrics, 2010. 
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Societat Catalana d’Estudis Jurídics

Any de fundació: 1995*

Junta Directiva

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 de l’IEC: Jordi Cots i Moner

Nombre de socis: 79

* Anteriorment, aquesta societat filial era una secció de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Eco-
nòmics i Socials, fundada el 1951.

Activitats

— Sala de vistes del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, 28 de setembre  

de 2009. Acte institucional i acadèmic re- 

memoratiu. La doctrina del Tribunal de 

Cassació i el dret català avui: «Fa setanta 

anys que eren il·legalment derogats». El 

discurs acadèmic fou a càrrec d’Encarna 

Roca Trias, catedràtica de dret civil de la 

Universitat de Barcelona i magistrada del 

Tribunal Suprem.

— XII Jornada d’Estudis Local: 

«Un nou model de finançament per a 

Catalunya». Bot (Terra Alta), 7 de novem-

bre de 2009. El programa constà de la 

inauguració de la Jornada, a càrrec de 

l’alcalde de Bot, el rector de la Universitat 

Internacional de Catalunya i el president 

de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, 

i de les ponències següents: «El model de 

finançament autonòmic: un canvi neces-

sari?», a càrrec de Fernando Álvarez 

Gómez, professor de la Universitat Ober-

ta de Catalunya; «El finançament de la 

Generalitat de Catalunya: abans i després 

de l’Estatut d’autonomia del 2006», a 

càrrec de Núria Bosch Roca, directora del 

Departament d’Economia Política i Hi-

senda Pública de la Universitat de Barce-

lona; «Nou Estatut i nou finançament: un 
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miratge?», a càrrec de Joan Lluís Pérez 

Francesch, professor titular de dret cons-

titucional de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, i «El nou model de finança-

ment», a càrrec d’Elisenda Paluzie 

Hernández, degana de la Facultat d’Eco-

nomia i Empresa de la Universitat de 

Barcelona. A continuació es dugué a terme 

la presentació del llibre actes de la X 

Jornada d’estudis local, a càrrec de 

Ramon Miravall Dolz, una taula rodona i 

la cloenda de la Jornada. L’acte fou coor-

dinat per Josep Serrano Daura, de la 

Universitat Internacional de Catalunya, i 

organitzat per l’Ajuntament de Bot, la 

Universitat Internacional de Catalunya, 

la SCEJ (IEC), amb la col·laboració del 

Consell Comarcal de la Terra Alta i la 

Fundació Privada Duran Martí, el Centre 

d’Estudis de la Terra Alta i el Club Espor-

tiu Bot.

— Commemoració del cinquantè 

aniversari de la Compilació del dret civil 

català (1960-2010). Aquest cicle de con-

ferències fou coordinat per Josep Serrano, 

secretari de la Societat Catalana d’Estudis 

Jurídics. Les sessions tingueren lloc a la 

seu de l’IEC els dies 24 de febrer, 21 

d’abril, 12 de maig i 1 de juny de 2010. 

Fou organitzat amb la col·laboració del 

Departament de Justícia de la Generalitat 

de Catalunya. Es dugueren a terme les 

conferències següents: «El proceso de la 

codificación civil en España», a càrrec de 

Juan Baró Pazos, catedràtic d’història del 

dret i de les institucions de la Universitat 

de Cantàbria (24 de febrer de 2010); «La 

Compilació de 1960: un procés prelegis-

latiu llarg i complex», a càrrec d’Antoni 

Mirambell Abanco, catedràtic de dret 

civil de la Universitat de Barcelona (21 

d’abril de 2010); «De la Compilació al 

Codi civil de Catalunya», a càrrec de 

Ferran Badosa Coll, catedràtic de dret 

civil de la Universitat de Barcelona (12 de 

maig de 2010); «El Codi civil de Catalu-

nya i la modernització del dret civil cata-

là», a càrrec d’Esther Arroyo Amayuelas, 

professora titular de dret civil de la Uni-

versitat de Barcelona (1 de juny de 2010).

— «Solidarités entre juifs et 

chrétiens au Moyen Âge». Perpinyà, 9 i 

10 de març de 2010. Couvent des Mini-

mes, Archives Départementales des 

Pyrénées-Orientales.

Publicacions

Revista de Dret Històric català, núm. 8 

(2009).

Revista catalana de Dret Privat, núm. 10 

(2009). 

Altres

Creació de la base de dades amb les Sen-

tències del Tribunal de Cassació de Cata-

lunya de l’any 1934 al 1937.
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Societat Catalana d’Economia

Any de fundació:  1977*

Junta Directiva

President:  Pere Puig i Bastard

Vicepresident:  Joan Elias i Boada

Tresorer:  Eduard Arruga i Valeri

Secretari:  Josep M. Surís i Jordà

Vocals:  Josep M. Carrau i Ramon

 Àngels Roqueta i Rodríguez

 Humbert Sanz i García

 Ernest Sena i Calabuig

  M. Antònia Tarrazón i Rodon 

 (fins al desembre del 2009)

Delegat a Brussel·les:  Víctor Pou i Serradell

Delegat a Madrid:  Josep M. Nus i Badia

Delegat de l’IEC:  Joaquim Muns i Albuixech

Nombre de socis:  247

* Anteriorment, aquesta societat filial era una secció de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Eco-
nòmics i Socials, fundada el 1951.

Conferències

— Conferència inaugural del curs acadè-

mic 2009-2010: «Autogovern i ambició 

de país», a càrrec d’Antoni Castells, con-

seller d’Economia i Finances de la Gene-

ralitat de Catalunya. 3 de novembre de 

2009.

— Acte de lliurament del XII Premi 

Catalunya d’Economia 2009: «Markets 

and linguistic diversity», de Ramon Cami-

nal. 25 de novembre de 2009.

— Cicle Premis Nobel 2009: «Em-

preses, mercats i la gestió dels béns comu-

nals», a càrrec de Francesc Xavier Mena. 

Premi Nobel d’Economia 2009 concedit 

a Elinor Ostrom i Oliver E. Williamson. 

10 de desembre de 2009.

— Cicle de conferències: crisi i 

recuperació: reformes pendents. Es van 

pronunciar sis conferències entre els mesos 

de gener i juny del 2010: «Les reformes de 

l’economia: una perspectiva macroeco-
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nòmica», a càrrec d’Antoni Argandoña, 

professor de l’IESE Business School (18 

de gener de 2010); «Competitivitat a 

Catalunya», a càrrec de Xavier Vives, 

professor de l’IESE Business School (8 de 

febrer de 2010); «Els reptes de l’economia 

espanyola», a càrrec de Rafael Domènech, 

economista en cap per a Espanya i Euro-

pa del Servei d’Estudis del BBVA (23 de 

març de 2010); «La necessària reforma 

del sistema espanyol de pensions», a càr-

rec de Cèsar Molinas, soci fundador de la 

consultora Mútua Paucis (14 d’abril de 

2010); «El sector de la construcció dins 

de les perspectives de la sortida de la 

crisi», a càrrec de José García-Montalvo, 

catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra 

(12 de maig de 2010), i «Perspectives de 

la política educativa i de la formació del 

capital humà a Catalunya», conferència 

de clausura a càrrec d’Ernest Maragall, 

conseller d’ Educació de la Generalitat de 

Catalunya (8 de juny de 2010).

Publicacions

Es va publicar el llibre d’homenatge a 

Artur Saurí, titulat Record d’artur Saurí 

del Río, 2010.

Premis 

Es va dur a terme el lliurament del XII 

Premi Catalunya d’Economia 2009 al 

treball de Ramon Caminal Markets and 

linguistic diversity, i es va obrir la convo-

catòria del VIII Premi Societat Catalana 

d’Economia 2010.
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Associació Catalana de Sociologia

Any de fundació:  1979*

Junta Directiva

President: Josep M. Rotger i Cerdà 

Vicepresident: Màrius Domínguez i Amorós

Secretària: Teresa Sordé i Martí

Tresorer:  Oriol Homs i Ferret

Vocals: Jordi Busquets i Duran 

 Encarna Herrera i Martínez

 Cristina López i Villanueva

 Enric Renau i Permanyer

 Eulàlia Solé i Romero 

 Marta Soler i Gallart 

 Dolors Mayoral i Arqué 

 Joan Jiménez i Gómez

 Vanessa Maxé i Navarro 

 Sònia Parella i Rubio

Delegada de l’IEC: Carlota Solé i Puig

Nombre de socis: 280

* Anteriorment, aquesta societat filial era una secció de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Eco-
nòmics i Socials, fundada el 1951.

Conferències

— «Les regions frontereres a l’època de la 

globalització», a càrrec del professor Jo-

siah Heyman, director del Departament 

de Sociologia i Antropologia de la Univer-

sitat de Texas a El Paso. Hi van col·laborar 

Amado Alarcón, de la Universitat Rovira 

i Virgili, i Xavier Ferrer, de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. La moderadora 

fou Natàlia Ribas, de la Universitat de  

la Corunya. Institut d’Estudis Catalans  

(c. del Carme, 47, de Barcelona), 6 d’oc-

tubre de 2009. L’acte fou organitzat per 

l’Associació Catalana de Sociologia (Ins-

titut d’Estudis Catalans), el grup de re-

cerca ASO (Anàlisi Social i Organitzativa, 
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de la Universitat Rovira i Virgili), l’Equi-

po de Sociología de las Migraciones Inter-

nacionales (ESOMI, Universitat de la 

Corunya) i l’Editorial Bellaterra.

— «Cities and Social Cohesion. 

Does research matter?», a càrrec del pro-

fessor Frank Moulaert, director de Pla- 

nificació Territorial Europea. Institut 

d’Estudis Catalans, 25 de novembre  

de 2009.

— «Educación bilingüe y multi-

cultural en Nuevo México y su impacto 

político», a càrrec de Chizuru Ushida. 27 

de maig de 2010.

— «Entre dos porvenires», a càr-

rec del professor Alain Touraine, catedrà-

tic (Directeur d’Études) de l’École des 

Hautes Études en Sciencies Sociales i 

fundador del Centre d’Analyse et d’Inter-

vention Sociologiques (CADIS). 2 de juny 

de 2010.

— «Cooperatives: a niche within 

capitalism or pathway beyond», a càrrec 

d’Erik Olin Wright, professor de sociologia 

de la Universitat de Wisconsin i escollit 

cent tresè president de l’American Socio-

logical Association. 20 de juliol de 2010.

Seminaris

El Seminari de Teoria Sociològica Raimon 

Bonal se celebrà el quart dilluns de cada 

mes durant tot el curs. El Seminari de 

Teoria Sociològica Raimon Bonal és cla-

rament un seminari d’èxit i convé mante-

nir-lo. És l’únic seminari de la sociologia 

catalana que fa disset anys que funciona, 

s’hi llegeixen i s’hi debaten les obres clau 

de la teoria sociològica. 

Publicacions

— Anuaris Societat catalana 2009 i 

Societat catalana 2010.

08 Memoria 2009-2010 (381-478).indd   438 30/5/16   15:06



So
c

ie
t

a
t

S 
fi

l
ia

l
S

439

Societat Catalana d’Estudis Litúrgics 

Any de fundació: 1970

Junta directiva

President d’honor: Alexandre Olivar i Daydí 

President i responsable 

de publicacions:  Miquel dels Sants Gros i Pujol 

Secretària: Isabel Juncosa i Ginestà

Vocal: Sebastià Janeras i Vilaró

 

Delegat de l’IEC:  Marc Mayer i Olivé 

Nombre de socis: 28 

La primera reunió del curs 2009-2010 

tingué lloc el dia 4 de novembre de 2009 

i fou la sessió número 80 de la Societat. 

S’inicià amb la lectura «in memoriam del 

doctor Josep M. Marquès i Planagumà», 

membre fundador de la Societat, a càrrec 

de Marc Sureda i Juvany. A continuació 

es va llegir «in memoriam del doctor Jo-

seph Lemarié», canonge de Chartres, 

també membre fundador de la Societat, 

a càrrec del president, Mn. Miquel S. Gros 

i Pujol. Finalment es llegí «in memoriam 

de Rafel Bofill», que durant molts anys va 

ser el secretari de la Societat, a la qual  

va prestar inestimables serveis. La lectu-

ra fou a càrrec de la seva vídua, la senyora 

Waltraud. 

A continuació es dugué a terme 

l’elecció del president i dels vocals de  

la Junta de Govern de la Societat. En la 

votació foren reelegits els membres que ja 

tenien aquests càrrecs. La conferència 

tradicional en aquestes reunions fou a 

càrrec d’Anna Gudayol i Torelló, respon-

sable de la Secció de Manuscrits de la 

Biblioteca de Catalunya. El títol era 

«Manuscrits litúrgics anteriors a Trento a 

la Biblioteca de Catalunya». En aquesta 

conferència es presentà amb molt detall 

la gran col·lecció que la Biblioteca conser-

va d’aquesta mena de manuscrits, molts 

encara per estudiar amb profunditat. 

El president parlà de la propera 

edició facsimilar del «Troparium Prosari-

um Vicense», ms. 106 (CXI) de la Bibli-

oteca Episcopal de Vic, que posa a l’abast 

dels liturgistes i dels musicòlegs les melo-

dies inèdites d’aquest interessantíssim 

manuscrit litúrgic i que és el volum 6è de 

la «Biblioteca Litúrgica Catalana». En 
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acabar, es parlà de l’última reunió de tots 

els representats de les societats filials de 

l’IEC i dels problemes econòmics del 

moment en què som per a fer altres edi-

cions d’aquesta mena.

La segona reunió plenària de la 

Societat, que fou la número 81, tingué lloc 

a la Sala Puig i Cadafalch de l’IEC, el dia 

17 de juny de 2010. En iniciar-la, el pre-

sident digué als presents que P. Alexandre 

Olivar, monjo de Montserrat i fundador 

de la Societat, el dia 7 d’agost celebraria 

el setanta-cinquè aniversari de la seva 

professió monàstica, a la qual eren invitats 

tots els membres de la Societat. Alhora, 

de comú acord, es decidí dedicar-li el 

proper volum de la Miscel·lània litúrgica 

catalana, que seria el dinovè volum de la 

col·lecció. 

Marc Sureda i Juvany presentà la 

candidatura de Gerard Boto i Varela, 

professor de la Universitat de Girona, com 

a membre de la Societat. Tot seguit, el 

president donà la paraula a Gabriel Seguí 

i Trobat, que va fer una extensa exposició 

titulada «Les fonts de la litúrgia medieval 

a Mallorca», tema que forma part d’una 

de les seves àrees de recerca. L’exposició 

fou exhaustiva i, al final, se li demanà que 

preparés l’inventari de tots aquests testi-

monis litúrgics per a publicar-lo en la 

Miscel·lània litúrgica catalana. 

La sessió continuà i es parlà de la 

propera edició facsimilar del Troper Pro-

ser de Vic, Bib. Episc., ms. 106 (CXI), 

perquè semblà que el Comitè Científic de 

l’Institut en sufragaria les despeses. Es 

presentà el volum divuitè de l’esmentada 

Miscel·lània i, al final, Marc Sureda i Ju-

vany parlà de la col·laboració en el Grup 

d’Estudi de les Consuetes de l’Antiga 

Corona d’Aragó, i Sebastià Janeras i Vi-

laró notificà que acabava d’aparèixer una 

nova traducció catalana del cèlebre itine-

rari d’egèria, del final del segle iv, en el 

qual s’havien inserit els fragments inèdits 

recentment identificats per Jesús Alturo, 

professor de la Universitat Autònoma de 

Barcelona.

08 Memoria 2009-2010 (381-478).indd   440 30/5/16   15:06



So
c

ie
t

a
t

S 
fi

l
ia

l
S

441

Societat Catalana de Musicologia

Any de fundació: 1973

Junta Directiva

President: Joaquim Garrigosa i Massana

Vicepresident: Xosé Aviñoa Pérez

Secretari: Jordi Rifé i Santaló

Tresorer: Jordi Ballester i Gibert

Vocals: Josep Maria Almacellas i Díez

 Xavier Daufí i Rodergas

 Josep Dolcet i Rodríguez

 Emili Ros-Fàbregas

Delegat de l’IEC: Romà Escalas i Llimona

Nombre de socis:  76

Activitats

— Preparació de la darrera fase de la 

publicació del llibre de faristol, de Pau 

Villalonga, que es va dur a terme a la seu 

de l’IEC a Barcelona durant el mes d’oc-

tubre, i a Palma de Mallorca durant el mes 

de novembre de 2009.

 — Reunions amb el secretari cien-

tífic de l’IEC per a preparar el Congrés 

Internacional d’Iconografia Musical per 

al 2010.

— Previsions inicials de cara al 

Congrés Internacional de Música Medieval 

i del Renaixement per al 2011.

— Conferència «Orígens dels 

“cançoners” Colombina, Palacio i Segovia 

en el context del segle xv», a càrrec d’Emi-

li Ros-Fàbregas, celebrada el 20 de gener 

de 2010 a l’IEC.

— Congrés «La iconografia musi-

cal a la Mediterrània i el seu impacte sobre 

la cultura europea al llarg de la història», 

que tingué lloc a l’IEC del 4 al 6 d’octubre 

de 2010. Fou coordinat per Jordi Ballester 

i organitzat per la Societat Catalana de 

Musicologia (filial de l’Institut d’Estudis 

Catalans), el Departament d’Art i de 

Musicologia de la Universitat Autònoma 

de Barcelona i el Museu de la Música, en 

col·laboració amb l’Study Group on Mu-

sical Iconography de la Societat Interna-

cional de Musicologia (IMS), institució 

que durant el seu congrés quinquennal 

celebrat a Zuric el 2007 va proposar 
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Barcelona com a ciutat amfitriona per a 

la trobada del 2010. El Congrés va tenir 

cent vuit inscrits procedents de nou països 

(Àustria, Colòmbia, Espanya, Estats 

Units, França, Grècia, Itàlia, Malta i Por-

tugal). La sessió d’obertura va ser presi-

dida per Romà Escalas, secretari general 

de l’Institut d’Estudis Catalans; Bonaven-

tura Bassegoda, vicerector de Transferèn-

cia Social i Cultural de la Universitat 

Autònoma de Barcelona; Tilman Seebass, 

president de la Societat Internacional de 

Musicologia; Nicoletta Guidobaldi, presi-

denta de l’Study Group on Musical Ico-

nography; Joaquim Garrigosa, president 

de la Societat Catalana de Musicologia, i 

Jordi Ballester, director del Departament 

d’Art i de Musicologia de la UAB i coor-

dinador del Congrés. El Congrés es va 

dividir en cinc sessions, amb un total de 

vint-i-un oradors, que van abordar diver-

sos aspectes relacionats amb el tema 

principal. 

Les sessions científiques es van 

complementar amb visites guiades al 

Museu Nacional d’Art de Catalunya 

(MNAC) i al Museu de la Música de Bar-

celona. A més de les ponències, l’Study 

Group on Musical Iconography va cele-

brar la seva assemblea anual, en la qual 

es van exposar les activitats realitzades 

durant l’any 2010 i es van fixar les prò-

ximes trobades del grup d’estudi.
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Amics de l’Art Romànic

Any de fundació: 1977

Junta Directiva

Presidenta:  Francesca Español i Bertran

Vicepresidenta:  Rosa M. Martín i Ros

Secretari:  Joaquim Graupera i Graupera

Tresorer:  Joan Valero Molina

Vocals:  Maria Lluïsa Castellanos Royo

 Tura Clarà Vallès

 Francesc Fité Llevot

 Núria Fortuny Solís

 Guadalupe Miras Bernal

Delegat de l’IEC:  Antoni Pladevall i Font

Nombre de socis: 220

Activitats

— Lliçó inaugural del curs 2009-2010: 

«Presència activa de les dones als cas-

tells», a càrrec de Teresa Vinyoles i Vidal, 

professora titular d’història medieval  

de la Universitat de Barcelona. IEC, 16 de 

novembre de 2009.

— Conferència recital «Els troba-

dors i la música», a càrrec d’Antoni Ros-

sell i Mayo, director de l’Arxiu Occità de 

l’Institut d’Estudis Medievals de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona. IEC, 14 

de desembre de 2009.

— Taula rodona «Les despulles de 

Pere el Gran i d’Arnau Mir de Tost, des-

vetllades». Hi intervingueren Francesc 

Fité, de la Universitat de Lleida; Rosa M. 

Martín, conservadora DHUB - Museu 

Tèxtil i d’Indumentària de Barcelona, i 

Marina Miquel, cap d’àrea de Gestió de 

Monuments de la Generalitat de Catalu-

nya; amb la moderació de Francesca 

Español, presidenta d’AAR. IEC, 21 de 

desembre de 2009.

— Visita de les exposicions «Con-

vidats d’honor», commemorativa del 

setanta-cinquè aniversari del Museu 

Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), i 

«La princesa sàvia. Les pintures de san-

ta Caterina de la Seu d’Urgell», que 

tingué lloc al MNAC el 16 de gener  

de 2010.
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— Cicle de conferències sobre el 

rei Martí l’Humà amb motiu del sisè cen-

tenari de la seva mort: «Els palaus reials», 

a càrrec d’Anna M. Adroer i Tasis. IEC, 

25 de gener de 2010.

— Cicle de conferències sobre el 

rei Martí l’Humà amb motiu del sisè cen-

tenari de la seva mort: «La recepció del 

gòtic internacional a la Corona d’Aragó», 

a càrrec de Joan Valero Molina. IEC, 1 de 

febrer de 2010.

— Cicle de conferències sobre el 

rei Martí l’Humà amb motiu del sisè cen-

tenari de la seva mort: «La banda broda-

da del Museu Capitular de Barcelona», a 

càrrec de Rosa M. Martín i Ros. IEC, 8 de 

febrer de 2010.

— Visita guiada «La Barcelona del 

rei Martí», recorregut pels monuments que 

va habitar i promoure el rei Martí l’Humà 

a la ciutat de Barcelona. Sortida des de la 

plaça del Rei el 13 de febrer de 2010.

— Cicle de conferències sobre el 

rei Martí l’Humà amb motiu del sisè cen-

tenari de la seva mort: «La capella àuli-

ca», a càrrec de Francesca Español. IEC, 

22 de febrer de 2010.

— Visita guiada «La Barcelona del 

rei Martí». 27 de febrer de 2010.

— Cicle de conferències sobre el 

rei Martí l’Humà amb motiu del sisè cen-

tenari de la seva mort: «L’Hospital de la 

Santa Creu i el rei Martí», a càrrec de 

Teresa Huguet-Termes. IEC, 1 de març 

de 2010.

— Cicle de conferències sobre el 

rei Martí l’Humà amb motiu del sisè cen-

tenari de la seva mort: «El rei Martí i els 

banys», a càrrec de Joaquim Graupera i 

Graupera. IEC, 8 de març de 2010.

— Cicle de conferències sobre el 

rei Martí l’Humà amb motiu del sisè cen-

tenari de la seva mort: «Los libros del 

rey», a càrrec de Joaquín Yarza Luaces. 

IEC, 15 de març de 2010.

— Visita guiada «Les esglésies de 

Terrassa», a càrrec de Domènec Ferran, 

director del Museu de Terrassa. Trobada 

a l’església de Sant Pere el 20 de març  

de 2010.

— Excursió a Tournus, Lo Puèi, 

Conques: «Monuments romànics d’Occi-

tània i de la Borgonya». Del 29 de març 

a l’1 d’abril de 2010.

— Sortida conjunta: «Monestir 

cistercenc de Santes Creus», amb els 

membres del Centre d’Estudis Penede-

sencs, els Amics de l’Art Romànic del 

Berguedà i els Amics de l’Art Romànic  

del Bages. Es visitaren el monestir i les 

tombes reials. 18 d’abril de 2010.

— Excursió de cloenda del curs 

2009-2010: «Monuments romànics de la 

Noguera i del Pallars Jussà». 29 i 30 de 

maig de 2010. 
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Societat Catalana de Pedagogia 

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

President:  Martí Teixidó i Planas

Vicepresident:  Joan Mallart i Navarra

Tresorera:  M. Dolors Maura i Pascuet

Secretari:  Josep Palau i Orta

Vocals:  Immaculada Bordas i Alsina

 Sofia Isús i Barado

 Josep Lluís Rodríguez i Bosch

Responsable de Publicacions:  Conrad Vilanou i Torrano

Delegat de l’IEC: Ricard Torrents i Bertrana

Nombre de socis:  138

Activitats

En aquest curs 2009-2010 es va intentar 

donar continuïtat a les línies d’actuació 

establertes al llarg dels anys anteriors, tot 

i l’aparició de problemes administratius i 

burocràtics que van dificultar la regula-

ritat i realització d’algunes de les activitats 

establertes.

L’organització de conferències i 

seminaris va ser, de nou, un dels eixos 

fonamentals d’aquest curs, tot i que el 

tradicional Seminari de Tardor que havia 

de celebrar-se entre els mesos de novem-

bre i desembre de 2009 va haver de ser 

anul·lat. La tradicional lliçó inaugural fou 

a càrrec del professor Ramon M. Nogués 

i Carulla, que impartí a la Sala Nicolau 

d’Olwer de l’IEC el dia 6 d’octubre de 

2009 la conferència «La neurociència i 

educació. Darreres aportacions de la in-

vestigació d’interès per a la pedagogia». 

La conferència fou d’enorme interès i 

permeté mostrar les enormes relacions 

existents entre camps i àmbits de conei-

xement que normalment van allunyats 

entre si com són la biologia humana 

(neurologia) i la pedagogia.

Així mateix, el dia 10 de desembre 

de 2009 tingué lloc a Lleida la Primera 

Jornada Socioprofessional, organitzada 

des de la Universitat de Lleida i en la qual 

la Societat Catalana de Pedagogia s’im-
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plicà de forma directa. En l’organització 

destacà la presència de Sofia Isús, membre 

de la junta de la SCP, i hi participaren com 

a conferenciants membres de la SCP.

El mes de maig de 2010 també 

tingué de nou lloc la Primavera Pedagò-

gica, amb l’objectiu de promoure el debat 

pedagògic i acollir les més noves expe-

riències educatives que brollen al nostre 

país. La tercera edició d’aquest seminari 

se celebrà els dies 21 i 22 de maig de 2010 

a la Sala Puig i Cadafalch de l’IEC. L’ob-

jectiu d’acollir i fer conèixer les experièn-

cies de les noves fornades de pedagogs i 

pedagogues del nostre país s’assolí signi-

ficativament. Al llarg de les dues sessions 

comptàrem amb els ponents següents: 

Xavier Laudo (UB), amb qui intercanvi-

àrem un ferm debat sobre la seva tesi 

doctoral al voltant de la pedagogia líqui-

da; Ruth Vilà (UB), amb qui aprofundí-

rem sobre les últimes perspectives en in-

terculturalitat; Guillem Turró (ICCIC), 

que presentà la seva tesi doctoral al vol-

tant de la filosofia de l’esport; Olga Róde-

nas (Escola dels Mossos d’Esquadra), que 

exposà la implementació d’activitats 

educatives en el marc de l’Escola dels 

Mossos d’Esquadra; María Luján, que ens 

presentà la seva experiència en activitats 

de lleure als casals d’estiu, i Inma Bene-

dico (UB), que parlà sobre creativitat, 

identitat i corporeïtat.

En relació amb la producció cien-

tífica emparada per la SCP, és necessari 

assenyalar la continuïtat de la Revista 

catalana de Pedagogia i del Diccionari 

enciclopèdic de Pedagogia. Finalment, 

institucionalment, la SCP ha continuat 

mantenint aquelles relacions institucio-

nals que afavoreixen el desenvolupament 

científic de la pedagogia al nostre país i 

el reconeixement de la SCP com una en-

titat de referència.
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Societat Catalana d’Estudis Clàssics

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

Presidenta: Montserrat Jufresa i Muñoz

Vicepresident: Jaume Almirall i Sardà

Tresorer: Carles Garriga i Sans

Secretari: Josep Maria Escolà Tuset

Vocals: Josep Lluís Vidal i Pérez

 Mariàngela Vilallonga i Vives

Delegat de l’IEC: Carles Miralles i Solà

Nombre de socis: 226

Activitats

— II Col·loqui internacional sobre la 

concepció de l’espai a Grècia: «Els ani-

mals i l’espai a l’antiga Grècia». Tingué 

lloc els dies 3 i 4 de desembre de 2009, a 

la seu de l’IEC i a la seu de l’Institut Ca-

talà d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Com 

a cloenda es va fer l’acte de presentació 

del llibre de Maribel Panosa Grècia i 

egipte en l’origen del drama: el context 

sagrat, a càrrec de Josep Antoni Clua, 

professor agregat de filologia grega de la 

Universitat de Lleida.

— Curs d’actualització: Grans 

temes de la tradició clàssica. El curs tingué 

una durada de setze hores i fou reconegut 

com a activitat de formació pel Departa-

ment d’Educació. En finalitzar les ses-

sions, es lliurà als assistents el certificat 

corresponent. S’impartí del 16 de febrer 

al 13 de maig de 2010 amb el programa 

següent: «El Roman d’Énéas i l’eneida», 

a càrrec de Josep Lluís Vidal, de la Uni-

versitat de Barcelona (16 de febrer); «La 

configuración del ciclo de Troya en el 

medievo peninsular a la luz de un tes-

timonio trecentista olvidado (BMP,  

ms. 558). Apuntes histórico-filológicos», 

a càrrec de Ricardo Pichel, de la Univer-

sitat de Santiago de Compostel·la (2 de 

març); «Hipòcrates i la tradició hipocrà-

tica» (conferència en italià), a càrrec de 

Daniela Fausti, de la Universitat de Siena 

(16 de març); «Plutarchiana», a càrrec  

de José María Candau, de la Universitat de 

Sevilla (25 de març); «L’arcàdia de Tom 

Stoppard», a càrrec de Ramon Simó (di-

rector de teatre) (22 d’abril); «Tradició 
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clàssica i poesia anglesa dels segles xix  

i xx» (conferència en anglès), a càrrec de 

Richard Jenkins, de la Universitat d’Ox-

ford (29 d’abril); «El mite d’Orfeu en la 

poesia catalana contemporània», a càrrec 

de Jaume Pòrtulas, de la Universitat de 

Barcelona (6 de maig); «Emperadors, 

deesses, mites: Robert Graves i els clàssics», 

a càrrec de Rosa Maria Llabrés, catedràti-

ca de grec de batxillerat (13 de maig).

— Curs d’actualització: ΜΟΥΣΙΚΗ 

/ MUSICA. La música en el món antic i el 

món antic en la música. El curs tingué 

una durada de trenta-dues hores i fou 

reconegut com a activitat de formació pel 

Departament d’Educació. En finalitzar les 

sessions, es lliurà als assistents el certificat 

corresponent. Tingué lloc dels dies 5 al 8 

i del 12 al 15 de juliol de 2010. 

El programa versà tant sobre as-

pectes de la música en l’antiguitat clàssi-

ca, com sobre la presència d’elements i 

temes del món antic en la música occiden-

tal, moderna i contemporània: «La tradi-

ció de la teoria musical a la Grècia anti-

ga», a càrrec de Cristian Tolsa; «orpheus 

in musica. Un mite per a l’òpera», a 

càrrec de Josep Lluís Vidal; «Panderos, 

cribas y tumbas: los tambores de marco y 

su conexión con el grano y los ritos de la 

fertilidad del antiguo Mediterráneo», a 

càrrec de Mauricio Molina; «L’alceste de 

Ch. W. Gluck: Eurípides i l’òpera de la 

reforma», a càrrec d’Ernest Marcos; «La 

música griega en perspectiva hermenéu-

tica», a càrrec de Felipe Martínez Marzoa; 

«“Torniamo all’antico: sarà un progres-

so”: el món clàssic en la renovació de 

l’òpera a finals del segle xix», a càrrec  

de Francesc Cortès; «Sobre la música, de 

Filodem: un tractat de música epicuri», a 

càrrec de Montserrat Jufresa; «Richard 

Wagner y el modelo griego», a càrrec 

d’Enrique Gavilán; «l’incoronazzione di 

Poppea: història, ideologia i filologia», a 

càrrec de Javier Velaza; «oedipus Rex, 

d’Ígor Stravinski», a càrrec de Joan Car-

les Blanco; «Músics i música en el mite 

grec», a càrrec de Jaume Almirall; «El 

dionisisme i la concepció de l’òpera a el 

rei Roger de Szymanovski», a càrrec de 

Montserrat Reig; «El mite en la música 

contemporània: de Britten a Birtwistle», 

a càrrec de Jesús Carruesco; «La paraula 

de les Muses: poesia i música a la Grècia 

antiga», a càrrec de Joan Silva; «Los 

nombres de Prometeo. Mito y tragedia en 

la ópera de Luigi Nono Prometeo, trage-

dia dell’ascolto», a càrrec de Celeste 

Araújo; «aplacaren el déu amb el cant al 

llarg del dia... », concert a càrrec del grup 

Vox Feminae, format per Olga Miracle 

(soprano), Pepe Luna (llaüts) i Mauricio 

Molina (percussions).
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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

Vocals:  Anna M. Balaguer i Prunés

 Jaume Benages i Olivé

 Jaume Boada Salom

 Xavier Jorba i Serra

 Joan Antoni Sendra Ibañez

Delegat de l’IEC: Gaspar Feliu i Montfort

Nombre de socis: 180

Socis i Govern

L’Assemblea General Ordinària anual fou 

convocada el dia 8 d’abril de 2010 a la 

sala Pere i Joan Coromines de l’IEC. La 

SCEN va tancar l’any amb 180 membres 

inscrits, entre socis numeraris, col·labo- 

radors i d’honor.

Pel que fa a les actuacions en favor 

de la conservació de l’antic edifici de la 

Seca de Barcelona, Jordi Portabella ens 

va anunciar que l’Ajuntament de Barce-

lona havia iniciat tràmits per a l’adquisi-

ció d’un altre sector d’aquest emblemàtic 

equipament. D’altra banda, l’informe 

presentat per Miquel Crusafont i Maria 

Eugènia Ripoll sobre la Seca, a petició de 

l’Institut Municipal de Cultura de l’Ajun-

tament de Barcelona, ha estat útil per a 

la preservació d’elements importants de 

l’antic edifici i per a reduir l’impacte 

produït per la instal·lació de l’Espai Bros-

sa. Així, per exemple, s’han respectat les 

finestres enreixades i s’ha renunciat a 

eixamplar l’accés a l’escala que afectava 

l’espai murallat interior de la probable 

Cambra del Tresor de la Seca.

Tot i haver deixat de ser Programa 

de Recerca, l’Institut d’Estudis Catalans va 

decidir donar un ajut per a la continuació 

del Banc de Dades de Monedes Catalanes, 

atès el seu elevat interès. Aquest ajut servi-

rà per a incorporar noves fites a aquest fons.
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Publicacions i presentacions

El dia 8 d’abril de 2010 fou presentat el 

número 39 de l’anuari acta Numismàtica, 

corresponent a l’any 2009. En aquesta 

ocasió contenia col·laboracions de quinze 

autors diferents repartides en 255 pàgi-

nes.

Conjuntament, fou presentat el 

llibre les monedes de Vespasià de la Pro-

vincia tarraconensis (69-70 dc), d’Ian 

Carradice, Xavier Sanahuja i Jaume Be-

nages. Es tracta del número 10 de la col-

lecció «Complements d’Acta Numismàti-

ca». La presentació, que tingué lloc a la 

Universitat de València, fou a càrrec del 

doctor Pere Pau Ripollès (Universitat de 

València). Ian Carradice, de la Universitat 

de Saint Andrews (Escòcia), hi va poder 

assistir convidat per la Societat.

Projectes

Al llarg de l’any 2010 s’ha continuat 

preparant l’edició del nou catàleg de la 

moneda ibèrica de Leandre Villaronga, 

complementat en la part de l’època impe-

rial per Jaume Benages, amb la previsió 

de poder-lo tenir enllestit l’any 2011. S’ha 

acordat amb Jaume Boada la realització 

de la versió anglesa de l’obra.

S’ha reprès, finalment, l’edició del 

volum sis de la sèrie Medieval european 

coinage, corresponent a la península 

Ibèrica i del qual són autors Miquel Cru-

safont, Anna M. Balaguer i Philip Grier-

son, i l’editor, Cambridge University 

Press, espera que surti a mitjan 2012. 

Conferències

— Entre el 3 i el 6 de maig de 2010 

tingueren lloc a Santiago de Compostel·la 

les Primeres Xornadas Internacionais de 

Historia Monetaria de Galicia, organitza-

des a la Universitat de Santiago de Com- 

postel·la. Dels membres de la SCEN, hi 

participaren, a més del mateix organitza-

dor Francisco Cebreiro («A moeda sueva: 

estado da cuestión, futura investigación»), 

Miquel Crusafont («Significación i valor 

del Solido Gallecano (s. x-xi)») i Xavier 

Sanahuja («Emisiones monetarias en 

Galicia durante la Baja Edad Media. Si-

glos xiii-xv»).

Difusió

El diari el País va fer el llançament d’una 

sèrie de reproduccions monetàries en 

l’àmbit català, acompanyades d’un text 

en català repartit en dos opuscles i titulat 

la moneda a catalunya, redactat per 

Miquel Crusafont i amb una introducció 

del president de l’Institut d’Estudis Cata-

lans, Salvador Giner. La SCEN va rebre 

un ajut del promotor de la iniciativa, 

Servicios Documentales Filatélicos y Nu-

mismáticos de Madrid, per l’aval científic 

a la iniciativa i amb la finalitat d’ajudar-la 

en el seu programa de publicacions.

En la revista Presència, que actu-

alment es distribueix també com a suple-

ment dominical del diari avui i en el seu 

número 1987 (26 de març - 1 d’abril), hi 

va aparèixer una llarga entrevista feta per 

Xavier Cortadellas a Miquel Crusafont 
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sobre temes relacionats amb la història de 

la moneda.

En el llibre el full de ruta cap a la 

independència, de Manel Pagès (Pagès, 

2010), hi fou publicat, en les pàgi- 

nes 100-102, la notícia sobre les monedes 

del centenari de la Unió Catalanista, que 

es titulà «La primera moneda dels Països 

Catalans».

Consultes

Jonathan Jarrett (Universitat Queen 

Mary de Londres) s’interessà per la mo-

neda de Barcelona del segle x i, més 

concretament, per algunes qüestions pu- 

blicades en diversos articles d’acta Nu-

mismàtica.

La Biblioteca del Centre d’Estudis 

Catalans de París va sol·licitar un exem-

plar del III Simposi Numismàtic de Bar-

celona, que fou tramès pel Servei de Pu-

blicacions de l’IEC.

Danielle Donaldson, estudiant de 

doctorat a la Universitat de Cambridge 

sobre la influència bizantina sobre la 

moneda visigoda, va demanar a Miquel 

Crusafont dades sobre l’estat de la qüestió 

en relació amb els coures visigots.

Francesc Fontbona, membre de 

l’Institut, consultà a la Societat sobre uns 

clixés de vidre de tema monetari que 

havia rebut la Biblioteca de Catalunya 

d’un donant. Se li va poder aclarir que 

procedien dels treballs preparatoris del 

llibre de la col·lecció Carles Tolrà.

Jean-Claude Richard va demanar 

la tramesa d’una còpia d’un article de 

Gaceta Numismática.

David Trepat, estudiós dels siste-

mes financers durant la Guerra Civil  

espanyola i la postguerra, demanà infor-

mació sobre les publicacions sobre el 

paper-moneda republicà i local.

Ramon Pasqual, interessat en el 

tema de la peçeta, demanà informació i 

se li trameté l’article de Miquel Crusafont 

i Anna M. Balaguer sobre l’origen del nom 

d’aquesta moneda.

Antoni Plaça envià una pregunta 

a la SCEN a propòsit de la data exacta o 

aproximada del batiment dels primers rals 

coronats provençals.
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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:  Alexandre Tarroja i Coscuela

Vocal:  Andreu Ulied i Seguí

Vocal:  Pilar Carbassa i Torres

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

Nombre de socis:  246

Activitats

Jornada al Parc del Montseny

Amb motiu de la concessió del 1r Premi 

Territori de Catalunya al Pla Especial de 

Protecció del Medi Natural i del Paisatge 

del Parc del Montseny, el dia 15 de maig 

de 2010 tingué lloc la jornada al Parc del 

Montseny amb el programa següent:

— Benvinguda per part de Fran-

cesc Deulofeu Fontanillas, alcalde de Sant 

Celoni.

— Presentació de la jornada per 

part de Mita Castañer i de Josep M. Vila-

nova.

— «El paper del planejament 

especial en l’ordenació del sòl no urbanit-

zable», a càrrec de Martí Domènech i 

Montagut.

— «Pla Especial de Protecció del 

Medi Natural i del Paisatge del Parc  

del Montseny», a càrrec d’Albert Beltran 

Masdéu.

Premis

Vi Premi de la Societat catalana 

d’ordenació del territori per a estudiants

El dia 4 de febrer de 2010 es va reunir el 

jurat format per Moisès Jordi Pinatella, 

Néstor Cabañas López i Jordi Oliver i 

Solà, el qual, després d’analitzar i discu-

tir els documents presentats, va acordar 

atorgar el premi al treball oportunitats 

d’integració territorial de la connexió 

ferroviària d’andorra a la línia interna-

cional Barcelona-Puigcerdà-toulouse, de 

M. Àngels Seuba Donaire.
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Publicacions

Presentació de l’‘anuari territorial  

de catalunya 2008’ i 2009

El 17 de desembre de 2009 va tenir lloc 

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

rial de catalunya 2008 i 2009 i del 

portal web territori, una iniciativa de la 

SCOT amb el suport de la Diputació de 

Barcelona i dels departaments de Política 

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. La presentació 

de l’anuari va ser a càrrec de Margarita 

Castañer, presidenta de la SCOT. El doc-

tor Oriol Nel·lo va pronunciar la conferèn-

cia «Les polítiques territorials a Catalu-

nya: els reptes de futur». D’altra banda, 

Néstor Cabañas, coordinador de docu-

mentació i de la plataforma digital, va 

presentar el nou projecte territori.

elaboració de l’‘anuari territorial  

de catalunya 2010’

Per a l’exercici 2010, es va començar a 

elaborar l’anuari continu digital corres-

ponent a l’any 2010, i el manteniment i 

millora del lloc web que acull l’anuari 

territorial.
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Societat Catalana de Sociolingüística 

Any de fundació:  1981

Junta Directiva

President:  Joaquim Torres i Pla

Secretaris:  Anna Torrijos López

 Jordi Ballart Macabich

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

— Conferència d’Antoni Milian «El ca-

talà a la Unió Europea», coorganitzada 

amb la Societat Catalana de Llengua i 

Literatura. IEC, 28 de setembre de 2009. 

— Conferència «Minories francò-

fones del Canadà fora del Quebec», a 

càrrec de Claus Pusch, professor de lin-

güística romànica a Alemanya. IEC, 14 

de gener de 2010.

— Presentació del llibre el eus-

quera en la comunidad autónoma vasca 

(2009): Una apuesta por la diversidad 

lingüística, a càrrec de Miquel Gros, ad-

vocat i sociolingüista. IEC, 16 de febrer 

de 2010. 

— Presentació: «Els determinants 

del coneixement lingüístic de la població 

immigrada: una aplicació economètrica 

aplicada al cas del català», a càrrec d’An-

tonio di Paolo, doctorand en economia. 

IEC, 4 de març de 2010.

— Conferència: «El català i els 

joves: les propostes de política lingüística 

del Consell Social de la Llengua Catala-

na», a càrrec d’Albert Bastardas. IEC, 7 

d’abril de 2010.

— Cicle «L’acció institucional 

actual a favor del català a Catalunya». Es 

tractà d’un cicle de conferències amb la 

participació de responsables dels diversos 

organismes públics que s’ocupen dels ei-

xos estratègics de la política lingüística a 

Catalunya. Les ponències foren les se-

güents: «L’espai de cultura i comunicació 

de la llengua catalana», a càrrec de Joan 

Manel Tresserres, conseller de Cultura i 

Mitjans de Comunicació; «El català a 
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l’ensenyament», a càrrec de Pere Mayans, 

cap del Servei d’Immersió i Ús de la Llen-

gua del Departament d’Educació; «La 

situació sociolingüística al comerç de 

Catalunya», a càrrec d’Enric Aloy, secre-

tari general del Departament d’Innovació, 

Universitats i Empresa, i «El català i la 

llei d’acollida», a càrrec d’Oriol Amorós, 

secretari per a la immigració. IEC, del 26 

d’abril al 3 de juny de 2010. 

Relacions institucionals

— Xarxa CRUSCAT. S’hi han mantingut 

relacions per a organitzar actes conjunta-

ment. S’ha aplicat una reserva de crèdit 

efectuada el 2008 per dur a terme, amb 

la col·laboració de CRUSCAT, la coedició 

d’un llibre sobre la revernacularització.

— Secretaria de Política Lingüís-

tica de la Generalitat de Catalunya. Mem- 

bres de la Junta de la SOCS s’han entre-

vistat diverses vegades amb els dirigents 

de la Secretaria per tal de mantenir la 

bona sintonia i col·laboració. 

Xarxa d’entitats sociolingüístiques

S’han continuat les actuacions per a co-

nèixer les associacions de sociolingüística 

del mateix tipus que la SOCS existents 

arreu. Hem aconseguit, així, una relació 

de les associacions de sociolingüística no 

governamentals existents al món, amb les 

adreces dels responsables, que ens pot ser 

útil de cara a la difusió internacional de 

la sociolingüística catalana.

Obtenció de dades sociolingüístiques 

del Baròmetre per la Comunicació  

i la Cultura

La Junta de la SOCS, juntament amb 

CRUSCAT i amb l’acord de la Secció Fi-

lològica, ha continuat les gestions per 

mirar d’aconseguir un conveni entre l’IEC 

i la FUNDACC, l’entitat que gestiona el 

Baròmetre, que permeti fer accessibles les 

dades esmentades als investigadors de 

l’Institut. 

Difusió

A final d’any es va realitzar una reunió 

amb els responsables de comunicació de 

l’IEC. En aquesta reunió es va acordar un 

criteri de col·laboració per a optimitzar la 

difusió dels actes. D’altra banda, també 

es va acordar que es durà a terme la di-

fusió de l’agenda setmanal dels actes de 

l’IEC i del butlletí de l’Institut entre els 

socis i simpatitzants de la SOCS. 

carnet de soci

La Junta de la SOCS i la Secretaria Cien-

tífica de l’IEC han estat treballant perquè 

els socis i sòcies de la SOCS puguin dis-

posar d’un carnet. Aquest carnet perme-

trà, entre altres avantatges, l’accés a la 

Biblioteca de Catalunya i a la xarxa de 

biblioteques del Consorci de Biblioteques 

Universitàries de Catalunya.

tríptic

S’ha presentat un esborrany de tríptic de 

la SOCS a l’empresa Artyplan, que n’ha 
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fet un pressupost i enviarà un disseny de 

tríptic. Se’n volen fer aproximadament 

dues-centes còpies per a fer difusió de la 

SOCS.

Publicacions

— treballs de Sociolingüística catalana, 

revista de la Societat Catalana de Socio-

lingüística. El 2010 se n’ha publicat el 

volum 20, sobre llengua i ensenyament. 

Pel que fa al volum 21, el Consell Edito-

rial va decidir que es dedicarà a presentar 

una àmplia panoràmica del que ha estat 

la sociolingüística catalana durant els seus 

primers trenta-cinc anys d’existència. El 

volum apareixerà el 2011. D’altra banda, 

es va cancel·lar el conveni de col·laboració 

signat el juliol del 2006 entre l’actual 

SOCS (aleshores Associació de Sociolingüis- 

tes de Llengua Catalana) i el portal Re-

vistes Catalanes amb Accés Obert (RACO). 

Segons aquest conveni, l’ASOLC es com-

prometia a introduir manualment el 

contingut de TSC a RACO. Actualment, 

l’actualització de la revista TSC a RACO 

es fa de manera automàtica. TSC també 

és consultable i disponible en accés obert 

al Portal de Publicacions i a l’Hemerote-

ca Científica Catalana, ambdues de l’IEC.

— Publicació en línia del cicle 

«25 anys de la Llei de normalització lin-

güística». L’IEC ha creat un nou portal en 

línia on s’han publicat en vídeo els actes 

del cicle i també s’ha inclòs la publicació 

en línia del contingut de les conferències.
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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

Secretari: Julià Vilar i Herms

Vocals: Jordi Feu i Gelis

 Alejandro Mayordomo Pérez

 M. Isabel Miró Montoliu

 Àngel Moreu Calvo

 Xavier Motilla i Salas

 M. Pilar Navarro Rodríguez

 Antoni Tort i Bardolet

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

Nombre de socis: 85

* Aquesta societat és filial de l’IEC des del 2001.

Activitats

— Presentació del llibre el projecte edu-

catiu de l’escola Pia de catalunya (1683-

2003): Una escola popular, de Joan 

Florensa. 21 de gener de 2010. 

— Celebració del seminari «La 

identitat nacional i la llengua escolar», 

amb el suport del Grup de Recerca en 

Història de la Llengua ODELLEUM de la 

Universitat de Girona. 7 de maig de 2010. 

S’hi van presentar les ponències següents: 

«Una tasca utòpica, educar un país», a 

càrrec de Joaquim Arenas i Sampera, 

pedagog, escriptor i membre de la Socie-

tat Catalana de Pedagogia; «L’escola a 

Catalunya del Nord: de la repressió lin-

güística de Jules Ferry a la recuperació de 

la identificació de les classes bilingües 

d’ara», a càrrec d’Alà Baylac Ferrer, pro-

fessor de català a la Universitat de Perpi-
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nyà, vicepresident de l’APLEC, i «Evolu-

ció de la llengua en els sistemes educatius 

a Andorra i consciència nacional», a càr- 

rec de Myriam Almarcha, autora de la tesi 

Migracions, llengua i ensenyament a 

andorra i professora de la Universitat de 

Perpinyà.

Publicacions

educació i Història: Revista d’Història de 

l’educació, vol. 15 (juny 2010): Mo-

nogràfic sobre ferrer i Guàrdia. Co-

ordinat per Pere Solà Gussinyer (UAB).

Florensa, Joan (2010). el projecte educa-

tiu de l’escola Pia de catalunya 

(1683-2003): Una escola popular.
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Institució Catalana d’Estudis Agraris

Any de fundació: 1984

Junta Directiva

President:  Josep Maria Vives de Quadras

Vicepresident:  Francesc Reguant i Fosas

Secretària:  Ester Jover i Alsina

Tresorer:  Santiago Pocino i Peñalba

Vocals:  Joaquim Camps Masich

 Josep M. Alcañiz i Baldellou

 Josep M. Espelta i Guardia

 Iñigo Rebollo San Miguel

 Gemma Francès Tudel

 Josefina Plaixats Boixadera

 Josep M. Puiggrós i Jové

 Assumpta Serra i Clota

 Daniel Soler González

 Joan Saus i Arús

 Ester Torres Güell

 M. José Chesa Marro

 Anna Jacas Benages

 Vicenç Llovet i Roqué

 Santiago Planas i de Martí

 Maria Francesca Fort i Marsal

Delegada de l’IEC: Mercè Durfort i Coll

Nombre de socis: 379

Activitats

— Tertúlia «El sector porcí i la gestió 

ambiental», a càrrec de Victòria Soldevi-

la, de la Universitat Rovira i Virgili. Or-

ganitzada per la Secció d’Estudis Rurals. 

Tingué lloc al Restaurant l’Antic Forn 

(Barcelona), el 29 de setembre de 2009.

— Jornada «Quallat en perera. 

Possibilitats d’intervenció», 55 Fira Agrà-

ria de Sant Miquel i 5a Jornada AGRO-
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PRÉS-ICEA-ETSEA-UdL. Saló Segrià  

de Fira de Lleida, 29 de setembre de 2009.

— Visita als Jardins de Marimur-

tra i Santa Clotilde, el 6 d’octubre de 

2009. A part de l’interès botànic, paisat-

gístic i històric d’aquests jardins, s’expli-

caren diversos aspectes tècnics del man-

teniment, com són els estalvis de recursos 

hídrics, els sistemes de reg, els aspectes 

nutricionals, l’adobat, els mètodes de 

control fitosanitari i la lluita alternativa. 

Activitat organitzada per la Secció de 

Jardineria i Paisatgisme.

— Taula rodona «Les pinedes 

urbanes», organitzada per la Secció de 

Forestal. 7 d’octubre de 2009.

— Tertúlia «Agricultura ecolò-

gica i desenvolupament local», a càrrec 

de Dionís Guiteras, organitzada per la 

Secció d’Estudis Rurals. Restaurant 

l’Antic Forn (Barcelona), 20 d’octubre 

de 2009. 

— Jornada «Sòls de la Garrotxa» 

- Transcatalonia 2009. 24 d’octubre de 

2009.

— Conferència «Desarrollo rural 

y política agrícola en Centroamérica», a 

càrrec de Luis Fernando Fernández Al-

varado i Rafael Evelio Granados Carvajal, 

professors del Programa Regional de 

Maestría en Desarrollo Rural de la Uni-

versidad Nacional de Costa Rica. Orga-

nitzada per la Secció d’Estudis Rurals. 

IEC, 29 d’octubre de 2009.

— Curs Introducció als boscos de 

la Mediterrània. Situació actual i perspec-

tives, organitzat per la Secció de Forestal. 

IEC, 5 i 6 de novembre de 2009.

— Conferència «Efectes de canvis 

climàtics i de canvis en el maneig del sòl 

sobre la producció de la vinya a Catalu-

nya», a càrrec del professor Ildefons Pla 

Sentís, president de la Secció de Conser-

vació de Sòls i Aigües de la SECS, vi-

cepresident de l’Associació Mundial de 

Conservació de Sòls i Aigua, membre del 

Comitè Executiu de la Societat Europea 

de Conservació de Sòls i professor de la 

Universitat de Lleida. Conferència orga-

nitzada per la Secció de Sòls i la Secció de 

Viticultura i Enologia. IEC, 10 de novem-

bre de 2009. 

— Tertúlia «El canal Segarra-

Garrigues, un problema d’alta volada», a 

càrrec de Jordi Sargatal i organitzada per 

la Secció d’Estudis Rurals. Restaurant 

l’Antic Forn (Barcelona), 10 de novembre 

de 2009. 

— Jornada «Passat, present i fu-

tur de l’assessorament agrari a Catalu-

nya», organitzada per la Secció d’Agricul-

tura. IEC, 17 de novembre de 2009. 

— Conferència «Els sistemes 

d’informació geogràfica aplicats a la his-

tòria rural (El Bages, s. x-xiii)», a càrrec 

d’Eduard Cuscó i Puigdellívol i Meritxell 

Gisbert i Traveria, llicenciats en geografia 

(UB). IEC, 26 de novembre de 2009.

— Conferència «La vaca de l’Al-

bera: una raça en perill d’extinció?», a 

càrrec del doctor Jesús Piedrafita Arilla, 

catedràtic de millora genètica animal del 
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Departament de Ciència Animal i dels 

Aliments de la UAB. IEC, 2 de desembre 

de 2009.

— Conferència «Passat, present i 

futur del Banc dels Aliments, un banc 

honrat», a càrrec de Jordi Peix, vicepre-

sident primer de la Fundació Banc dels 

Aliments de Barcelona. Acte organitzat 

per la Secció d’Estudis Rurals. IEC, 14 de 

desembre de 2009.

— Presentació del llibre introduc-

ció a l’edafologia: Ús i protecció de sòls, de 

Jaume Porta, membre de la Secció de Ci-

ència i Tecnologia de l’IEC, juntament amb 

les professores Marta López-Acevedo i 

Rosa M. Poch, de la Universitat de Lleida. 

L’Institut d’Estudis Catalans publicà 

aquest llibre juntament amb l’editorial 

Mundi-Prensa i l’ajut de l’AGAUR. L’edició 

constitueix un fet històric per a la ciència 

a Catalunya, atès que aquest manual uni-

versitari és el segon d’aquesta especialitat 

que es publica a Catalunya, des que  

el 1938 la Generalitat republicana publi-

qués el llibret Què és la ciència del sòl?. El 

llibre presenta un enfocament que té en 

compte els plantejaments docents derivats 

de la Declaració de Bolonya i va adreçat 

als estudiants de territoris de llengua cata-

lana dels àmbits de ciències ambientals, 

agronòmiques, geologia i biologia, entre 

d’altres. El llibre, en haver estat supervisat 

pel servei de correcció lingüística de l’IEC, 

contribueix, a més, a la normalització 

lingüística de la ciència del sòl en català. 

UAB, 14 de desembre de 2009.

— Conferència «Estudiar el pai-

satge històric per conèixer el passat i per 

gestionar el futur: estat de la qüestió», a 

càrrec de Jordi Bolòs, catedràtic d’història 

medieval de la Universitat de Lleida, i 

organitzada per la Secció d’Història Ru-

ral. IEC, 16 de desembre de 2009.

— Tertúlia «Atlas del món rural 

català: diagnosi i perspectives», a càrrec 

d’Ignasi Aldomà, del Departament de 

Geografia i Sociologia de la UdL, i orga-

nitzada per la Secció d’Estudis Rurals. 

Restaurant l’Antic Forn (Barcelona), 26 

de gener de 2010.

— Curs: Vint-i-sisena edició Mo-

nografies de paisatgisme i jardineria, or-

ganitzada per la Secció de Jardineria i 

Paisatgisme. Es dugué a terme en les 

dates següents: «Monografia I», els dilluns 

del 8 de febrer al 15 de març de 2010; 

«Monografia II», els dimecres del 10 de 

febrer al 17 de març de 2010; «Monogra-

fia III», els dimarts del 18 de febrer al 27 

de març de 2010, i «Monografia IV», els 

dimecres del 7 d’abril al 19 de maig  

de 2010. Totes les sessions van tenir lloc 

a l’IEC.

— Seminari «Digital soil map-

ping», a càrrec de Philipe Lagacherie 

(INRA), del Laboratoire d’Étude des 

Interactions-Sol-Agrosystème-Hydrosys-

tème (LISAH). ETSEA, Lleida, 11 de fe- 

brer de 2010.

— Tertúlia «Relacions de les in-

dústries agroalimentàries espanyoles amb 

la Comissió Europea», a càrrec d’Eduard 
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Arruga i organitzada per la Secció d’Es-

tudis Rurals. Restaurant l’Antic Forn 

(Barcelona), 16 de febrer de 2010. 

— IX Jornada de Protecció Vege-

tal. Continuant la trajectòria de les pas-

sades edicions, en aquesta IX Jornada 

participaren investigadors i tècnics que 

aportaren novetats útils i aplicables al 

sector. IEC, 19 de febrer de 2010.

— Conferència «Cooperació ins-

titucional entre comunitats autònomes en 

matèria de desenvolupament rural: Cata-

lunya i Aragó», a càrrec de Jordi Bertran, 

director general de Desenvolupament 

Rural del DAR, i Miquel Gracia, vicepre-

sident de la Diputació d’Osca. Organitza-

da per la Secció d’Estudis Rurals. IEC, 23 

de març de 2010.

— Tertúlia: «El debat de la PAC 

post 2013», a càrrec de Jordi Rosell i 

Lourdes Viladomiu de la UAB, i organit-

zada per la Secció d’Estudis Rurals. 

Restaurant l’Antic Forn (Barcelona), 27 

d’abril de 2010.

— Primeres Jornades d’Agricul-

tura Ecològica i Agroecologia. Escola 

Superior d’Agricultura de Barcelona 

(Castelldefels), 13 i 14 de maig de 2010.

— Jornada sobre Territori i Patri-

moni Rural. Punt de trobada per a la re-

flexió sobre territori i patrimoni rural, 

titulada «Estratègies i coordinació». Vila-

franca del Penedès, 3 de juny de 2010. 

— Jornada «Sòls de les Terres de 

l’Ebre» - Transcatalonia 2010, organit-

zada per la Secció de Sòls. 12 de juny  

de 2010.

— XXV Jornada d’Agricultura a 

Prada: «On som després de 25 anys 

d’Agricultura a Prada». Liceu Renouvier 

de Prada de Conflent, 21 d’agost de 2010.
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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: 120

Activitats

— Sessió inaugural del curs 2009-2010. 

Rosa M. Calaf, corresponsal de televi- 

sió, impartí la lliçó «Les corresponsa- 

lies en un món globalitzat». Prèviament, 

Llúcia Oliva glossà la personalitat i  

l’obra de Rosa M. Calaf. IEC, 26 d’octubre 

de 2009.

— I Jornada Científica de la In-

vestigació en Comunicació a Catalunya. 

IEC, 10 de desembre de 2009.

— Conferència: «Conflicte entre 

el dret a la privacitat i el dret a la infor-

mació», a càrrec de Robert Pinker, de 

Press Complaint Comission. Organitzada 

pel Consell de la Informació de Catalunya 

i amb la col·laboració de la Societat Ca-

talana de Comunicació. Centre Internaci-

onal de Premsa de Barcelona (Rambla de 

Catalunya, 10, 1r), 3 de març de 2010.

— Sessió científica: «Ciudad Juá- 

rez, en la sombra del narcotráfico». La 

periodista navarresa Judith Torrea, gua-

nyadora de l’Ortega i Gasset de Periodis-

me pel seu bloc sobre Ciudad Juárez, 

exposà la seva experiència. L’acte fou 

organitzat per la Societat Catalana de 

Comunicació, el Centre Internacional  

de Premsa, el Consell de la Informació i 

el Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

Centre Internacional de Premsa de Bar-

celona (Rambla de Catalunya, 10, 1r), 19 

de maig de 2010. 

— Conferència anual a Girona 

(2010): «Les transformacions de les in-

dústries culturals». Institut d’Estudis 
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Gironins. Masia La Torre, 11 de juny  

de 2010. En l’acte central intervingueren: 

Esteve Riambau, director de la Filmoteca 

de Catalunya i professor de la UAB; Josep 

Rom, vicedegà de tecnologia de la Facul-

tat de Comunicació Blanquerna de la 

URL; Jaume Roures, productor de cinema 

i televisió, fundador i director general de 

Mediapro, i Albert Sáez, director adjunt 

d’el Periódico i professor de la Facultat 

de Comunicació Blanquerna de la URL. 

La moderadora fou Llúcia Oliva, presi-

denta del Consell de la Informació de 

Catalunya i vocal de la Societat. L’informe 

sobre l’estat de la comunicació fou a càr-

rec de Maria Corominas i Piulats. El dinar 

l’oferí l’Ajuntament de Girona.
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Societat Catalana de Llengua i Literatura

Any de fundació:  1986

Junta Directiva

President:  August Bover i Font

Vicepresidenta:  M. Rosa Lloret i Romañach

Tresorer:  Esteve Clua i Julve

Secretari:  Joan Anton Rabella i Ribas

Vocals: Mila Segarra i Neira

 Caterina Valriu i Llinàs

Delegat de l’IEC:  Josep Moran i Ocerinjauregui

Nombre de socis: 366

Activitats

— Conferència «El català a la Unió Eu-

ropea», a càrrec d’Antoni Milian. IEC, 28 

de setembre de 2009.

— V Jornades d’Intercanvi Cul-

tural. Perpinyà, del 10 al 12 d’octubre  

de 2009.

— V Trobada del Grup d’Estudis 

Etnopoètics: «Etnopoètica: incidència, 

difusió i comunicació en el món contem-

porani». Els eixos de la jornada van ser 

unificar criteris de recerca i de sistemes 

informàtics per a treballar els materials 

etnopoètics; reflexionar sobre la manera 

de gestionar i sistematitzar el cabal d’in-

formació recollit, i donar notícia d’inici-

atives sobre divulgació i difusió del patri-

moni etnopoètic (bases de dades, pàgines 

web, publicacions periòdiques, llibres, 

trobades o jornades, etc.). Montserrat, 6 

i 7 de novembre de 2009.

— Jornades internacionals: «150 

anys de Jocs Florals de Barcelona». IEC, 

12 i 13 de novembre de 2009.

— Presentació del llibre de Fran-

cesc Vallverdú temps sense treva: obra 

poètica completa, a càrrec de Salvador 

Giner, president de l’Institut d’Estudis 

Catalans; J. M. Castellet, escriptor i crí- 

tic literari, i Àlex Broch, crític literari i 

prologuista del llibre. IEC, 28 de gener  

de 2010.

— Acte d’homenatge a Jordi Mir 

i Parache. IEC, 9 de juny de 2010.
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Societat Catalana de Tecnologia

Any de fundació:  1986

Junta Directiva 

President:  Josep M. Fuertes i Armengol

Vicepresident: Ramon Izquierdo Clemente 

Secretari:  Marc Barracó i Serra

Tresorera:  Aina Barceló Cuerda

Vocals:  Estanislau Tomàs i Morera

 David Atzet Rovira

 Jordi Berenguer Sau

 Alexandre Blasi i Darner

  Ricard Bosch i Tous

  Josep M. Font Llagunes 

  Víctor Fuses Navarra

  Frederic Luque Carrillo 

  Jordi Ojeda Rodríguez 

  Manel Pagès i Panadès

  Núria Salán Ballesteros

  Montserrat Sebastià i Salat

  Víctor Serra i Raventós

  Vicenç Torra Reventós

Delegada de l’IEC:  Alícia Casals i Gelpí

Nombre de socis:  122 

Activitats

— Conferència «Energia i medi ambient: 

una mirada perplexa des de la tecnolo-

gia», a càrrec de Joan Pallisé. IEC, 22 de 

setembre de 2009.

— Conferència «Arquitectura 

multiescalar», a càrrec de Vicente Gua-

llart, arquitecte i director de l’Institut 

d’Arquitectura Avançada de Catalunya 

(IAAC). IEC, 20 d’octubre de 2009.

— Conferència «Mesura de cabal 

de líquids, gasos i vapor en la indústria», 

a càrrec de Mari Paz Montes, directora de 

Producte de Cabal a Endress + Hauser. 
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Facultat de Matemàtiques i Estadística  

de la Universitat Politècnica de Catalu-

nya, 13 de novembre de 2009.

— VII Jornada Memorial Demo-

cràtic a la UPC «La tecnologia a les his-

torietes de postguerra». ETSEIB, 26 de 

novembre de 2009. La benvinguda fou a 

càrrec de Francesc Roure, director de 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Industrial de Barcelona; Josep M. Fuertes, 

president de la Societat Catalana de Tec-

nologia, i Mònica Rius, presidenta de la 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica. Es presentaren les confe-

rències «La indústria de la historieta a la 

Guerra Civil i la postguerra», a càrrec 

d’Antonio Martín, historiador i editor de 

còmics, i «La tecnologia a la ciència fic- 

ció dels cinquanta», a càrrec de Francesc 

Solé, catedràtic de la UPC, i Jordi Ojeda, 

professor de la UPC. També es va celebrar 

la taula rodona: «Quaranta anys entrete-

nint: la visió dels autors», moderada per 

Jordi Ojeda, codirector del projecte «Cò-

mic, ciència i tecnologia», i amb la pre-

sència de Josep M. Blanco, autor; Luis 

García, autor i editor; Jordi Macabitch, 

autor, editor i agent, i M. Carme Vila, 

autora. L’acte de cloenda fou a càrrec 

d’Antoni Roca, coordinador de la Càtedra 

UNESCO de Tècnica i Cultura, de la 

Universitat Politècnica de Catalunya.

— Seminaris de Biomecànica: 

«Aplicació de la dinàmica de sistemes 

multisòlid en l’estudi biomecànic del 

moviment del cos humà», a càrrec de 

Javier Cuadrado, del Laboratori d’Engi-

nyeria Mecànica de la Universitat de la 

Corunya, i «Tractament de senyals cine-

màtics i de masses de teixit tou en l’anà-

lisi dinàmica inversa de models biomecà-

nics», a càrrec de Javier Alonso, del 

Departament d’Enginyeria Mecànica, 

Energètica i dels Materials de la Univer-

sitat d’Extremadura. Seminaris coorga-

nitzats per la Societat Catalana de Tecno-

logia i el Grup de Biomecànica del 

Departament d’Enginyeria Mecànica de 

la UPC. Escola Tècnica Superior d’Engi-

nyeria Industrial de Barcelona de la 

Universitat Politècnica de Catalunya, 27 

de novembre de 2009.

— Conferència «Generació distri-

buïda d’energia: cap a una xarxa elèctri-

ca més intel·ligent», a càrrec del doctor 

Josep M. Guerrero. Escola Universitària 

d’Enginyeria Tècnica Industrial de Bar-

celona, 4 de març de 2010.

— Participació i col·laboració en 

l’organització i les activitats de la fira 

d’ensenyament Mercatec (març de 2010) 

i de la mostra Tramuntec (maig de 2010).

— Conferència «La televisió digi-

tal terrestre: un color millor… i alguns 

grisos», a càrrec de Jordi Berenguer i Sau, 

doctor enginyer de telecomunicació i di-

rector de l’Escola Politècnica Superior de 

Castelldefels de la UPC. IEC, 28 d’abril 

de 2010. 

— II Jornades sobre Innovació a 

l’Ensenyament de la Tecnologia: «Els 

reptes dels nous recursos». Museu de la 
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Ciència i la Tècnica de Catalunya (mN-

ACTEC), 7 i 8 de maig de 2010.

— Conferència «Una història del 

formigó», a càrrec de Carles Romea, en-

ginyer industrial. IEC, 15 de juny de 2010.

— Conferència «Solucions a la 

problemàtica actual dels horaris labo-

rals», a càrrec de Jordi Ojeda Rodríguez, 

doctor enginyer industrial, professor del 

Departament d’Organització d’Empreses 

de la Universitat Politècnica de Catalunya 

i director de Rational Time SL. Andorra 

la Vella, 15 de juny de 2010. 

— Seminari de Mecànica Aplicada 

«Analytical Formulations in Lagrangian 

Dynamics: Theoretical Aspects and Appli-

cations to Interactions with Virtual and 

Physical Environments», a càrrec de József 

Kövecses, del Departament d’Enginyeria 

Mecànica i del Centre for Intelligent Mac-

hines de la Universitat McGill, Mont-real, 

Quebec (Canadà). Organitzat per la Soci-

etat Catalana de Tecnologia i Departament 

d’Enginyeria Mecànica de la Universitat 

Politècnica de Catalunya. Aula Capella de 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Industrial de Barcelona, 6 de juliol de 2010. 

— Conferència «Pols, gasos, vent 

i cendres: radars làser per al sondeig de 

l’atmosfera», a càrrec de Adolf Comerón. 

IEC, 15 de juliol de 2010.

Cicle de lectures «Còmic, ciència  

i tecnologia» 

Coorganitzat per la Societat Catalana de 

Tecnologia i la Càtedra UNESCO de Tèc-

nica i Cultura de la UPC, amb la col·la-

boració de la Biblioteca Gabriel Ferrater 

de la Universitat Politècnica de Catalunya, 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Industrial de Barcelona, Glénat Editions, 

l’Editorial Panini-Cómics i l’Editorial 

Planeta DeAgostini Cómics. Es van dur a 

terme les lectures següents:

— Lectura núm. 1: Ramon llull: 

la controvèrsia jueva, d’Eduard Torrents, 

i editada per Glénat. Escola Tècnica Su-

perior d’Enginyeria Industrial de Barce-

lona de la Universitat Politècnica de Ca-

talunya, 18 de febrer de 2010. Es tractà 

d’una sessió entorn a la temàtica «Ramon 

Llull: un precursor de la tecnologia». 

Ponents: Eduard Torrents, enginyer in-

dustrial, guionista i dibuixant de l’obra; 

Àlex Martínez Giralt, prologuista de l’obra 

i investigador d’història medieval. Mode-

rador: Jordi Ojeda, professor de la UPC i 

coordinador del cicle.

— Lectura núm. 2: 11-M, la no-

vela gráfica, d’Antoni Guiral, Pepe Gálvez 

i Joan Mundet, editada per Panini Cómics. 

Escola Tècnica Superior d’Enginyers In-

dustrials de Barcelona de la Universitat 

Politècnica de Catalunya, 11 de març  

de 2010. Sessió entorn a la temàtica «Tec-

nologia i terrorisme». Ponents: Joan Mun-

det, dibuixant de l’obra; Antoni Guiral i 

Pepe Gálvez, guionistes de l’obra; Josep M. 

Fuertes, doctor enginyer industrial i presi-

dent de la Societat Catalana de Tecnologia. 

Moderador: Jordi Ojeda, professor de la 

UPC i coordinador del cicle.
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— Lectura núm. 3: Spectrum, 

d’Alfonso Azpiri, editada per Planeta 

DeAgostini. Edifici A3 del Campus Nord 

de la Universitat Politècnica de Catalu-

nya, 5 de maig de 2010. Sessió entorn a 

la temàtica «Tecnologia futurista en els 

videojocs». Ponent: Alfonso Azpiri, autor 

de l’obra. Moderador: Jordi Ojeda, pro-

fessor de la UPC i coordinador del cicle.

— Lectura núm. 4: Profanando 

el sueño de los muertos, d’Ángel Sala, 

advocat i divulgador de cinema fantàstic 

i autor del llibre. Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria Industrial de Barcelona, 23 

de novembre de 2010. Sessió entorn a la 

temàtica «Enginy i tècnica en el cinema 

fantàstic». Ponent: Ángel Sala, advocat, 

divulgador de cinema fantàstic i autor del 

llibre. Moderador: Jordi Ojeda, professor 

de la UPC i coordinador del cicle.

Hi participaren com a entitats col-

laboradores: Festival Internacional de 

Cinema Fantàstic de Sitges 2010, Sci-

fiworld i la Biblioteca Rector Gabriel 

Ferrater (BRGF). 

Premi de la Societat Catalana  

de Tecnologia

Premi instituït l’any 1969 i ofert a un 

treball d’investigació, bibliogràfic o d’as-

saig sobre tecnologia, amb una dotació de 

mil euros. Aquest curs es convocà per 

quarantena vegada. 

La ponència, formada per Núria 

Salán, Jordi Ojeda i Marc Barracó, acordà 

atorgar el premi al treball Desenvolupa-

ment d’una metodologia basada en ter-

mografia infraroja per a l’anàlisi de 

l’eficàcia de l’extinció aèria d’incendis 

forestals, presentat per Miquel Cubells i 

Gonzalvo. Així mateix, el jurat atorgà un 

accèssit al treball Disseny d’una planta 

DeloS per a l’obtenció de materials 

moleculars microparticulats d’interès 

farmacèutic, presentat per Alba Córdoba 

Insensé.

Publicacions

— Butlletí, núm. 1 (tardor 2009); But-

lletí, núm. 2 (hivern 2010); Butlletí, 

núm. 3 (primavera 2010).
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Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

Any de fundació: 1991

Junta Directiva

Presidenta:  Mònica Rius Piniés

Vicepresidenta:  Mercè Piqueras i Carrasco

Secretària:  Emma Sallent Del Colombo

Tresorer:  Jordi Ferran Boleda

Vocals:  Francesc X. Barca Salom

 Pasqual Bernat i López

 Àngel Calvo i Calvo

 Josep M. Camarasa i Castillo

 Ricard Duran i Pineda

 Pere de la Fuente Cullell

 Lluís Garrigós Oltra

 Pere Grapí Vilumara

 Néstor Herrán Corbacho

 Àlvar Martínez Vidal

 José Pardo Tomás

 Josep Manel Parra Serra

 Roser Puig i Aguilar

 Carles Puig Pla

 Antoni Roca i Rosell

 Xavier Roqué Rodríguez

 Miquel Terreu i Gascón

 Josep Miquel Vidal Hernández

 Alfons Zarzoso Orellana

Delegat de l’IEC: David Jou i Mirabent

Nombre de socis: 279
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Activitats

— Seminaris d’Història de la Ciència i de 

la Tècnica 2009-2010, celebrats entre  

el 27 d’octubre de 2009 i l’1 de juny  

de 2010. Es van dur a terme les conferèn-

cies següents: «Charles Darwin i el pro-

blema de l’expressió de les emocions», a 

càrrec de Xavier Bellés, de l’Institut de 

Biologia Evolutiva CSIC-UPF (27 d’oc-

tubre); «Correos, esclavos y palomas. La 

génesis de la teoría de la evolución de 

Charles Darwin», a càrrec d’Oliver Hoc-

hadel (CEHIC-UAB) (24 de novembre); 

«La introducció de l’electricitat per a usos 

domèstics a Catalunya a l’inici de la dè-

cada dels 30 del segle xx», a càrrec de 

Jordi Ferran, de la Universitat Oberta  

de Catalunya (2 de febrer); «La divulga-

ció mèdica davant una crisi epidèmica a 

la darreria de l’edat mitjana: el Regiment 

de la pestilència (València, c. 1490) de 

Lluís Alcanyís», a càrrec de Jon Arriza-

balaga, de la Institució Milà i Fontanals 

- CSIC (11 de maig), i «L’esperit revolu-

cionari i la capacitat inventiva de Narcís 

Monturiol», a càrrec de Carles Puig, de la 

UPC (1 de juny).

— Col·loquis de la Societat Cata-

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

nica 2009-2010, celebrats entre el 17 de 

novembre de 2009 i el 27 de maig de 2010. 

Els actes principals que hi tingueren lloc 

van ser: «Darwin en el 150è aniversari de 

la publicació de l’origen de les espècies» 

(17 de novembre), la VI Jornada sobre 

Història de la Ciència i l’Ensenyament 

Antoni Quintana i Marí (20 i 21 de no-

vembre), Workshop: «Iberian-Netherlan-

dish Knowledge Exchanges» (27 i 28 de 

novembre), «Mar abierto: el viaje i los 

libros del pensamiento moderno» (14 de 

desembre), «Las mujeres como agentes y 

objetos de (des)medicalización» (28 de 

gener), «La herencia del exilio espanyol 

en Latinoamérica: el caso de José Royo 

Gómez» (25 de febrer), «Staging the 

senses: Victorian technologies of display 

and the Philosophy of demonstration» (26 

de març), presentació de la revista actes 

d’Història de la ciència i de la tècnica 

(29 d’abril), «Thinking globally about the 

history of science: cartography in the 

British imperial context» (27 de maig).

— VII Jornada Memorial Demo-

cràtic a la UPC: «La tecnologia a les 

historietes de la postguerra». Aula Cape-

lla. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Industrial de Barcelona, 26 de novembre 

de 2009. 
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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: 289

Activitats

— Celebració del cicle de conferències 

«L’oxidació i la seva repercussió en la 

gènesi de malalties degeneratives de l’or-

ganisme», que tingué lloc a Barcelona amb 

el programa següent: 

El 24 de febrer, a la Reial Acadè-

mia de Farmàcia, es tractà sobre principis 

d’oxidació a l’organisme, amb la interven-

ció de M. del Carmen de la Torre, Santia-

go Nonell i M. Teresa Mitjavila.

El 25 de març, a l’Institut d’Estu-

dis Catalans, es tractà sobre l’oxidació dels 

principis immediats, amb el doctor Ra-

mon Segura i la doctora Mònica de la 

Fuente. 

El 13 d’abril, a la Reial Acadèmia 

de Medicina, es tractà sobre les repercus-

sions fisiopatològiques de l’oxidació, amb 

les intervencions de Maribel Covas, Joan 

Albert Vericat i Rafel de la Torre.

El 19 de maig, a l’Acadèmia de 

Ciències Veterinàries, es tractà sobre els 

antioxidants i la seva valoració biològi- 
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ca, amb les ponents Sílvia Peris i Ana 

Barroeta.

Tant les ponències com els comen-

taris dels assistents van posar en evidència 

la relació de l’envelliment de les persones 

i dels aliments amb els processos d’oxida-

ció, és a dir, que l’oxigen és necessari però 

pot desencadenar reaccions degeneratives, 

raó per la qual cal valorar els coneixe-

ments sobre la protecció antioxidant amb 

alguns aliments i principis actius d’interès 

actual.

— El dia 25 de març de 2010, 

tingué lloc una jornada a Andorra titula-

da «Present i futur del dret alimentari a 

Europa», i que fou organitzada per M. 

Josep Rosselló, membre de l’Associació, 

amb la col·laboració de la Universitat 

d’Andorra. Intervingueren com a ponents 

Lluís González Vaqué, que parlà sobre el 

dret alimentari; Sílvia Bañares, sobre le-

gislació alimentària, i Jesús Galindo, sobre 

el que s’està fent a Andorra.

— Establiment d’un acord de 

col·laboració entre l’Observatori de la 

Recerca i l’IEC, per a desenvolupar tas-

ques de recerca bibliogràfica sobre les 

activitats (patents, tesis, publicacions) 

relacionades amb els aliments a Catalu-

nya, tant per estudiar-ne la quantitat i 

localització, com per establir la qualitat, 

cercant indicadors que permetin avaluar 

i comparar les dades recollides.
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Societat Catalana d’Estudis Hebraics

Any de fundació: 1995

Junta Directiva

President: Pere Casanellas i Bassols 

 (president en funcions des del 15.07.2009; 

 anteriorment, secretari)

Secretària: Eulàlia Sariola i Mayol 

 (secretària en funcions des del 15.07.2009)

Tresorera: Irene Llop i Jordana 

Vocals: Prim Bertran i Roigé 

 Joan Ferrer i Costa 

 Maria-Antònia Nogueras i Hernàndez

Delegada de l’IEC: Maria Teresa Ferrer i Mallol

Nombre de socis: 68

Activitats i publicacions

Es va celebrar una assemblea extraordi-

nària el dia 26 de novembre de 2009, en 

què es va aprovar la modificació dels 

articles 16, 17 i 22 dels Estatuts, i el 

mateix dia també es va celebrar l’Assem-

blea Anual Ordinària. La modificació 

dels Estatuts va ser assumida i proposa-

da al Ple de l’IEC per la Secció Històrico-

Arqueològica (el 18 de març de 2010), 

però encara no ha estat aprovada pel  

Ple.

S’han fet diverses modificacions 

en les pàgines web de la Societat, inclo-

ent-hi l’obertura d’una pàgina de biblio-

grafia i l’ampliació de la secció de publi-

cacions, que inclou també un enllaç a la 

«Proposta de transcripció de l’hebreu» de 

la Secció Filològica.

S’ha continuat la tasca de revisió 

del Diccionari Girona hebreu modern - 

català. En aquest moment s’està revisant 

la lletra zain i es preveu que pugui ser 

publicat durant l’any 2011.

S’ha preparat per a la impremta 

la publicació de la tesi d’Eulàlia Vernet, 

sòcia de la SCEHB: origen etimològic dels 

verbs làmed-he de l’hebreu masorètic: Un 

estudi sobre la formació de les arrels 

verbals en semític.

Ha sortit de la impremta i s’ha 

distribuït el volum 6 (2006-2007) de la 
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revista tamid. El contingut d’aquest vo-

lum és el següent:

— «Eduard Feliu i Mabres (1938-

2009)»

— Philip S. Alexander: «L’apre-

nentatge de l’hebreu vers la fi del segle ii 

dC»

— Jordi Casanovas i Miró: «Un 

nou element epigràfic hebraic descobert 

a Castelló d’Empúries»

— Josep M. Llobet i Portella: 

«Una elecció de secretaris de l’aljama de 

jueus de Cervera en 1485»

— Eduard Feliu: «Les traduc- 

cions hebrees del Regiment de sanitat 

d’Arnau de Vilanova»

— Joaquim Salleras Clarió: 

«L’aljama de jueus de Fraga»

— Eduard Feliu: «Bialik o el clam 

profètic»

— english abstracts

S’ha preparat una renovació a fons 

de la revista tamid: s’hi ha afegit el sub-

títol Revista catalana d’estudis Hebraics 

/ catalan Journal of Jewish Studies, se 

n’ha dissenyat una portada reformada, 

s’ha nomenat un consell assessor, tots els 

articles tindran resums i mots clau en 

català i anglès, s’hi admetran treballs no 

sols en català sinó també en castellà, 

anglès, francès, italià i occità, i s’hi han 

introduït altres petits canvis per a ade-

quar-la als criteris que actualment s’exi-

geixen a les revistes científiques.

D’altra banda, s’han organitzat 

dues conferències, prèvies a les celebra- 

cions de les assemblees:

— 26 de novembre de 2009: «Els 

evangelis en hebreu traduïts del català», 

a càrrec del doctor Harvey Hames, de la 

Universitat Ben Gurion del Nègueb. En 

col·laboració amb l’Associació Bíblica de 

Catalunya (Corpus Biblicum Catalani-

cum) i l’Institut d’Estudis Món Juïc.

— 16 de juny de 2010: «Algunes 

conclusions sobre Moixé Natan, jueu de 

Tàrrega (segle xiv), a partir de la seva 

obra Qüestions de vida», a càrrec del 

doctor Josep Xavier Muntané, membre de 

la Societat.
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Societat Catalana de Terminologia

Any de fundació:  2008*

Junta Directiva

President: Jaume Martí i Llobet

Vicepresidenta: Lourdes Pascual i Gargallo

Secretari: Josep M. Jovells i Salvia 

Tresorer: Josep M. Mestres i Serra

Vocal d’Activitats:  Lluc Potrony i Julià

Vocal de Comunicació: Agustí Espallargas i Majó

Vocal de Publicacions: Marc Barracó i Serra

Vocal del Butlletí: Àngels Egea i Puigventós

Vocal del Web: Sílvia Llovera i Duran

Vocal sense adscripció: Francesc Galera i Porta 

Secretària administrativa: Maria Torras i Bozzo

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

Nombre de socis:  77

* Anteriorment, Associació Catalana de Terminologia, fundada el 2002.

Activitats

— I Curs de correcció avançada per a 

l’edició de textos científics i tècnics. Diri-

git per Josep M. Mestres (IEC), és un curs 

autofinançat al qual assisteixen vint-i-vuit 

persones. IEC, del 6 d’abril al 10 de juny 

de 2009.

— IV Seminari de Terminologia: 

«Ortotipografia del llenguatge científic i 

tècnic», a càrrec de Josep M. Mestres 

(IEC) i Marc Barracó (UPC). IEC, 11 de 

novembre de 2009.

— VIII Jornada de la SCATERM: 

«Terminologia, neologia i traducció», 

organitzada conjuntament amb la Uni-

versitat de Vic. Vic, 13 de maig de 2010.

Publicacions

Butlletí de la Societat catalana de ter-

minologia. Butlletí bimestral en línia, 

del qual s’han publicat els números 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20 i 21.
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Coromina, Eusebi; Mestres, Josep M. 

(cur.). aspectes de terminologia, neo-

logia i traducció.

Martí, Jaume; Salse, Marina (coord.). la 

terminologia i la documentació: Rela-

cions i sinergies.

terminàlia. Revista de la SCATERM, de 

periodicitat semestral, se n’han publi-

cat els números 0 (desembre 2009) i 

1 (juliol 2010).
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