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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’ac-

tivitats de les societats, ordenades segons 

l’any de creació.

VIII. Societats filials
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Institució Catalana d’Història Natural

Any de fundació:  1899* 

junta diREctiva

Presidència: joan Pino vilalta

Vicepresidència: PERE luquE Pino 

Secretaria: moisès guaRdiola Bufí

Tresoreria: RosER camPEny valls

Vocalies: ÒscaR alomaR kuRz

 jaumE ayguadé ayguadé

 Eulàlia comas lamaRca

 xaviER Escuté gasulla

 juli PujadE villaR

 oRiol oms lloBEt

 dElfí sanuy castElls

Delegat de l’IEC: joaquim gosálBEz noguERa

Representants de les delegacions

Delegació del Bages:  floREnci vallès sala

Delegació del País Valencià: màRius maRtínEz maRtí

Delegació d’Osona: guillEm BagaRia moRató

Delegació de la Franja de Ponent: àngEl Romo díEz

Delegació de la Garrotxa: xaviER olivER maRtínEz-foRnés

Grups de treball: Oxygastra - Grup d’Estudi d’Odonats de Catalunya

 Societat Catalana de Fotògrafs de la Natura

 Espais Naturals Protegits

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
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 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 

 Societat Catalana d’Herpetologia

 Centre Excursionista de Terrassa

 Associació Montphoto

  Consorci dels Espais Naturals del Delta  

del Llobregat

 Associació Orquidològica de Catalunya

 El Cau del Cargol

Nombre de socis: 1.025

* Aquesta institució és filial de l’IEC des del 1915.

Assemblea General 

25 de juny de 2014. Assemblea General 

Ordinària, en què es nomenà soci d’honor 

Lluís Paluzié Mir, en reconeixement de la 

seva tasca naturalista, la presentació del 

qual van fer Joandomènec Ros i Josep 

Germain.

Cursos naturalistes

— 22 de febrer de 2014. «Processat i 

optimització de fotografies digitals», a 

càrrec d’Albert Masó, biòleg, professor, 

fotògraf de natura i assessor científic  

de National Geographic. Tingué lloc al 

Cèntric Espai Cultural del Prat de Llo-

bregat.

— 22 i 23 de març de 2014. 

«Travessa geològica per la Depressió 

Central. De Montserrat al Port del Com-

te», a càrrec de Josep Biosca Munts, pro-

fessor del Departament d’Enginyeria 

Minera i Recursos Naturals de la UPC, i 

d’Oriol Oms Llobet, professor de la Unitat 

d’Estratigrafia de la UAB.

— 26 i 27 d’abril de 2014. «Fau-

na herpetològica de Catalunya», a càrrec 

de Joan Maluquer, biòleg de la Societat 

Catalana d’Herpetologia-ICHN, i de Josep 

Melero, biòleg de la Societat Catalana 

d’Herpetologia. Tingué lloc a Can Jordà, 

al Parc Natural de la Zona Volcànica de 

la Garrotxa.
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— 10 i 11 de maig de 2014. «Ob-

servació i identificació d’aràcnids al 

camp», a càrrec d’Eduardo Mateos, del 

Departament de Biologia Animal de la UB. 

Tingué lloc al Museu Arxiu de Vilassar de 

Dalt.

— 17 i 18 de maig de 2014. «Mol-

luscs marins del litoral de la Plana. 

Aprendre a censar la biodiversitat», a 

càrrec d’Enric Forner, de l’Ateneu de 

Natura. Tingué lloc a les platges de la 

Plana.

— 30 i 31 de maig de 2014. 

«Tècniques d’estudi de vertebrats al 

camp», a càrrec del biòleg David Guixé, 

del Centre Tecnològic i Forestal de Cata-

lunya. Tingué lloc al Solsonès.

— 28 i 29 de juny de 2014. 

«Plantes d’alta muntanya. Diversificació 

en un medi limitat, complex i dinàmic», 

a càrrec del botànic i professor de la UB 

Josep Maria Ninot. Tingué lloc al Parc 

Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici.

— 5 i 6 de juliol de 2014. «Els 

macroinvertebrats de les aigües dolces. 

Taxonomia, biologia i ecologia», a càrrec 

del biòleg Pere Luque, del Museu de les 

Terres de l’Ebre; de Raül Escosa, director 

de l’Àrea de Serveis del CODE, i de Mont-

se Masia, cap de l’Àrea de Control de 

Plagues del CODE. Tingué lloc a Amposta.

Sessions científiques

— 16 d’octubre de 2013. «Superació de 

l’enfrontament Ciència-Religió: on ens 

trobem?», organitzat conjuntament per la 

ICHN i el Grup C3. Tingué lloc a la seu 

de l’IEC.

— 27 de novembre de 2013. 

Sessió inaugural del curs 2013-2014. «El 

delta de l’Ebre en perill? Una anàlisi dels 

reptes i de les realitats de la gestió de 

l’aigua al Baix Ebre», a càrrec de Narcís 

Prat, del Grup de Recerca FEM (UB); 

Carles Ibáñez, de l’IRTA de Sant Carles 

de la Ràpita, i Antoni Munné, de l’Agència 

Catalana de l’Aigua. Tingué lloc a la seu 

de l’IEC.

— 3 de desembre de 2013. «La 

biodiversitat faunística del Parc Natural 

de Sant Llorenç del Munt i l’Obac», a 

càrrec de Vicenç Bros, soci de la ICHN. 

Organitzada conjuntament amb la Secció 

de Ciències Naturals del Centre Excursi-

onista de Terrassa. Tingué lloc al Centre 

Excursionista de Terrassa.

— 13 de desembre de 2013. «Les 

reserves de la biosfera i la conservació del 

territori: l’exemple de la reserva de la bi-

osfera», a càrrec de Pere Fraga, de l’Insti-

tut Menorquí d’Estudis. Tingué lloc al 

Museu de les Terres de l’Ebre (Amposta).

— 14 de maig de 2014. «De Pius 

Font i Quer a l’avenir: evolució de l’etno-

botànica a les terres catalanes», a càrrec 

de Joan Vallès (UB), dins el cicle Recor-

dant Pius font i Quer. Tingué lloc a 

l’Auditori Plana de l’Om de Manresa.

— 21 de maig de 2014. «Les 

adaptacions ecològiques de les plantes del 

nostre entorn», a càrrec de Josep Maria 
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Ninot (UB), dins el cicle Recordant Pius 

font i Quer. Tingué lloc a l’Auditori Pla-

na de l’Om de Manresa.

— 27 de maig de 2014. «Les 

plantes exòtiques, de nouvingudes a in-

vasores», a càrrec de Ramon Maria Mas-

salles (UB), dins el cicle Recordant Pius 

font i Quer. Tingué lloc a l’Auditori Pla-

na de l’Om de Manresa.

— 18 de juny de 2014. «Margalef 

i la biodiversitat», a càrrec de Jordi Flos i 

Salvador Pueyo (UB). Sessió conjunta 

entre la ICHN i la Societat Catalana de 

Biologia. Tingué lloc a la seu de l’IEC.

Recerca participativa

Hurant el curs 2013-2014 han continuat 

les activitats dels diversos grups de recer-

ca participativa de la ICHN i de les seves 

delegacions i grups de treball, que són els 

següents: Orquídies del Ripollès, Orquí-

dies del Solsonès, Ortòpters de la Garrot-

xa, Flora de la Garrotxa, Orquídies de la 

Garrotxa, Papallones diürnes de la Gar-

rotxa, Seguiment de les libèl·lules de 

Catalunya, Coleòpters florícoles del Vallès 

Occidental i Orquídies d’Osona.

Jornades i seminaris

— IEC, 12 de novembre de 2013. X Ses- 

sió conjunta CREAF-SCB-ICHN (Centre 

de Recerca Ecològica i Aplicacions Fores-

tals, Societat Catalana de Biologia i Ins-

titució Catalana d’Història Natural): «Els 

ecosistemes metropolitans davant del 

canvi global». Tingué lloc a l’IEC.

— IEC, 29 de març de 2014. 

Jornada sobre la Conservació del Patri-

moni Natural. 

— 27 d’abril de 2014. Sortida 

matinal. Observació d’orquídies a Begues 

(Baix Llobregat). Sortida conjunta amb 

l’Associació Orquidològica de Catalunya.

— IEC, 18 de juny de 2014. Ses-

sió Conjunta ICHN-SCB: «Margalef i  

la biodiversitat», coorganitzada amb la 

Societat Catalana de Biologia de l’IEC, 

amb la col·laboració de la Universitat de 

Barcelona. Emmarcada en el cicle com-

memoratiu del desè aniversari de la mort 

de Ramon Margalef, va incloure les con-

ferències «Informació i biodiversitat en 

l’ecologia de Margalef», a càrrec de Jordi 

Flos, i «Informació i biodiversitat després 

de Margalef», a càrrec de Salvador Pueyo, 

i la intervenció de Mercè Durfort.

— 22 a 27 de juny de 2014. Tenth 

International Congress on Rudist Bivalves, 

organitzat per la Universitat Autònoma 

de Barcelona i el Museu de Ciències Na-

turals de Barcelona, amb la col·laboració 

de la Institució Catalana d’Història Na-

tural. Tingué lloc a l’Hotel Campus de 

Bellaterra.

Publicacions

Notícies de la institució, núm. 109 (se-

tembre-octubre 2013); núm. 110 (novem-

bre-desembre 2013); núm. 111 (gener-

febrer 2014); núm. 112 (març-abril 

2014); núm. 113 (maig-juny 2014); núm. 

114 (juliol-agost 2014).
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Projectes

— Els sistemes naturals del delta del 

Llobregat. Estudi pluridisciplinari sobre 

els sistemes naturals d’aquesta zona hu-

mida en el qual participen vint equips 

diferents de recerca.

— Estratègia Catalana de Con-

servació de Flora (ECCF). Per encàrrec 

del Departament d’Agricultura, Ramade-

ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

s’ha elaborat i presentat l’ECCF.

— «Estat del medi natural a Ca-

talunya», càlcul dels indicadors per a  

elaborar l’Informe sobre l’Estat i les Ten-

dències del Medi Natural a Catalunya 

2013.

Col·laboracions i participació

El curs 2013-2014 s’han fet diferents 

presentacions relacionades amb l’estudi 

de la natura i la seva conservació: apas-

sionats per la natura: Barcelona, Girona, 

Reus i Lleida; l’aportació dels ciutadans 

a la ciència: Montesquiu; Parcs naturals, 

realitat o ficció?: Sabadell; Paisatges re-

trobats: Solsona, entre d’altres. 

La Institució participa en les 

juntes rectores de diversos espais naturals 

protegits, així com en diversos consells i 

comissions: Consell de Protecció de la 

Natura; Comissió de Política Territorial 

i Urbanisme de Catalunya; Consell As-

sessor de l’Observatori del Paisatge de 

Catalunya; Comissió per a la Sostenibi-

litat de les Terres de l’Ebre; Consell  

Científic Assessor del Parc Natural de 

Collserola, i Comissió Tècnica de Boscos 

Singulars. És membre de la Xarxa Cata-

lana de Custòdia del Territori. Té conve-

nis de col·laboració amb l’Ajuntament 

del Prat de Llobregat, la Federació 

d’Entitats Excursionistes de Catalunya i 

la Diputació de Barcelona, i ha signat el 

Compromís Ciutadà per a la Sostenibili-

tat - Agenda 21 de Barcelona.

Activitats de la Delegació del Bages

Sortides naturalistes 

Curs de sortides guiades a espais naturals 

de Catalunya dedicades a botànica, zoo-

logia, ecologia i geologia, més un curs de 

botànica descriptiva. El conjunt d’aques-

tes sortides és una mostra representativa 

de la varietat d’ambients naturals catalans 

i de les diferents disciplines que estudien 

la natura, a càrrec de Jordi Badia, Oriol 

Oms i Florenci Vallès. Dins el cicle de 

sortides guiades, s’han dut a terme les sor- 

tides següents:

— 5 d’octubre de 2013. Les gor-

ges de la Fou i la bateria de Santa Engrà-

cia (Vallespir, Catalunya del Nord).

— 9 de novembre de 2013. Del 

pantà de Sau a Tavertet.

— 14 de desembre de 2013. Del 

Puigventós a la Puda per Sant Salvador 

de les Espases.

— 18 de gener de 2014. Les cales 

de l’Estartit (Baix Empordà).

— 15 de febrer de 2014. El passat 

miner i la flora del Carbonífer d’Ogassa 

(Ripollès).

 Memoria 2013-2014.indb   388 08/03/17   11:09



So
c

ie
t

a
t

S 
fi

l
ia

l
S

389

— 15 de març de 2014. La serra 

de Llaberia (Baix Camp).

— 12 d’abril de 2014. De Santa 

Maria de Besora a Sant Pere de Torelló 

pel salt del Mir i el santuari de Bellmunt 

(Osona).

— 10 i 11 de maig de 2014. Re-

serva de fauna africana de Sigéan i les 

gorges de Galamús (Llenguadoc i Feno-

lledes, Catalunya del Nord).

— 14 de juny de 2014. Collegats, 

el Museu de les Papallones de Catalunya 

i els salins de Gerri de la Sal.

— 12 de juliol de 2014. Tosa 

d’Alp (Berguedà), al Parc Natural del 

Cadí-Moixeró.

actes commemoratius del 50è aniversari 

de la mort de Pius font Quer

— 31 de maig de 2014. Caminada per 

l’anella verda de Manresa, amb una visi-

ta als espais d’interès botànic per a reco-

nèixer-ne la vegetació.

— 25 d’abril de 2014. Comme-

moració del 50è aniversari de la mort  

de Pius Font i Quer, a l’Ajuntament de 

Manresa. Hi intervingueren l’alcal- 

de Manresa, Valentí Junyent; Pere Rubió 

i Josep Maria Mata, en qualitat d’antics 

professors de l’Institut Pius Font i Quer 

de Manresa; Josep Vigo i Bonada, botànic 

que conegué Font i Quer i que glossà la 

figura del mestre; Raül Font-Quer, el nét 

del botànic, i Joandomènec Ros, presi-

dent de l’IEC.

Activitats de la Delegació d’Osona - 

Grup de Naturalistes d’Osona

Projectes de conservació

Concurs fotogràfic de papallones, de l’1 

de març al 31 de setembre de 2014.

Grups de treball

— Custòdia del territori, coordinat per 

Carles Martorell.

— Projecte Basses, coordinat per 

Josep Roca i Carles Martorell.

— Projecte Mussols, coordinat per 

Laia Giménez i Jordi Baucells.

— Projecte Gat Salvatge, coordi-

nat per Ramon Pou i Jordi Faus.

— Atles d’orquídies d’Osona, 

coordinat per Jordi Faus i David Vilasís.

— Grup de Treball Ornitològic, 

coordinat per Martí Franch.

Sortides i activitats

S’han realitzat diverses sortides sobre 

orquídies, odonats, ratpenats, bolets, etc., 

i el cicle Descobreix els sistemes aquàtics:

— 28 de setembre de 2013. La 

geologia i els fòssils. 

— 5 d’octubre de 2013. Els ma-

mífers petits.

— 26 d’octubre de 2013. Els 

mamífers carnívors.

— 15 de març de 2014. Anella-

ment científic d’ocells.

— 17 de maig de 2014. Les or-

quídies.

— 24 de maig de 2014. El dia del 

peix viatger.
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— 31 de maig de 2014. La vege-

tació de ribera.

Activitats de la Delegació  

de la Garrotxa 

Grups de treball

— Grup Orchis d’estudi de les orquídies, 

coordinat per Xavier Béjar. 

— Grup d’estudi de papallones 

diürnes, coordinat per Jordi Artola, Beth 

Cobo i Mike Lockwood.

— Grup de flora vascular, coor-

dinat per Xavier Oliver.

— Grup de flora amenaçada, 

coordinat per Xavier Oliver i Beatriu 

Tenas.

— Grup d’estudi dels ortòpters, 

coordinat per Rafael Carbonell.

— Grup d’estudi dels ocells, co-

ordinat per Fran Trabalon.

— Grup d’estudi de les libèl·lules, 

coordinat per Xavier Oliver.

Sessions i sortides divulgatives

— 12 d’octubre de 2013. Xerrada els 

arbres de la vall d’Hostoles. Repàs sobre 

les espècies d’arbres presents a la Vall 

d’Hostoles, a càrrec de Ramon Cros, Pere 

Solà i Xavier Oliver. Tingué lloc a l’Esbart 

de Sant Feliu de Pallerols, 

— 13 d’octubre de 2013. Sortida 

matinal els arbres de la vall d’Hostoles 

pels boscos de la fàbrega de Sant feliu 

de Pallerols sobre les espècies d’arbres 

presents a la Vall d’Hostoles, a càrrec de 

Ramon Cros, Pere Solà i Xavier Oliver.

— 26 d’octubre de 2013. Xerrada 

els arbres vells de la vall d’Hostoles. in-

ventari d’arbres monumentals de la Vall 

d’Hostoles, a càrrec de Miquel Amargant 

i Ramon Cros. Tingué lloc a a l’Esbart de 

Sant Feliu de Pallerols.

— 27 d’octubre de 2013. Sortida 

matinal els arbres vells de la vall d’Hos-

toles per la vall de Sant iscle i les Planes 

d’Hostoles. observant arbres monumen-

tals, a càrrec de Miquel Amargant i Ra-

mon Cros.

— 9 de novembre de 2013. Xer-

rada canvis en els boscos els darrers se-

gles. inventari d’arbres monumentals de 

la Vall d’Hostoles, a càrrec de Josep Maria 

Panareda. Tingué lloc a l’Esbart de Sant 

Feliu de Pallerols.

— 10 de novembre de 2013. 

Sortida matinal canvis en els boscos els 

darrers segles per Sant feliu de Pallerols, 

a càrrec de Josep Maria Panareda.

— 22 de febrer de 2014. Presen-

tació del projecte «Atles de papallones 

diürnes de la Garrotxa».

— 26 d’abril de 2014. Visita co-

mentada a la fageda i rodals de teix de les 

Olletes (la Vall d’en Bas, la Garrotxa), a 

càrrec de Joan Montserrat i Antònia Caritat.

— 27 d’abril de 2014. Sortida 

Descobreix la Moixina amb la teva càme-

ra, a càrrec dels fotògrafs de Fotoforma-

ció Marc Homs i Pepi Compte, i els experts 

en fauna i flora de la ICHN.

— 1 de maig de 2014. Grup de 

flora. Plantes de Sant feliu de Pallerols, 
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a càrrec de Xavier Oliver. Trobada al Firal 

de Sant Feliu. 

— 11 de maig de 2014. Sortida 

de flora. Plantes de la Vall d’Hostoles, a 

càrrec de Xavier Oliver.

— 11 de maig de 2014. Grup 

d’orquídies. la Barroca. 

— 1 de juny de 2014. Grup d’or-

quídies. Bassegoda, a càrrec de Xavier 

Béjar.

— 15 de juny de 2014. Grup d’or- 

quídies. Pic de les Bruixes - Sant Marc, a 

càrrec de Xavier Béjar. 

— 29 de juny de 2014. Sortida 

matinal. flora de la Garrotxa, a càrrec 

de Xavier Oliver.

— 29 de juny de 2014. Grup de 

flora. Plantes de falgars, a càrrec de Xa- 

vier Oliver.

— 27 de juliol de 2014. ortòp-

ters, a càrrec de Rafael Carbonell.

la cooperació transfronterera  

com a eina de conservació de flora 

patrimonial del Pirineu (andorra, 

catalunya i frança) 

Projecte transfronterer de seguiment 

d’espècies de flora patrimonial dels espais 

naturals catalans (Andorra, Catalunya i 

França), en el qual participen la Federació 

de Reserves Naturals Catalanes i el Parc 

Natural Regional dels Pirineus Catalans 

(Govern de França), els Parcs Naturals de 

la Vall de Comapedrosa i de la vall del 

Sorteny i el Centre d’Estudis de la Neu i 

la Muntanya (Govern d’Andorra), els 

Serveis Territorials de Girona de Medi 

Natural, els Parcs Naturals de l’Alt Pirineu 

i del Cadí-Moixeró (Generalitat de Cata-

lunya), l’Association Charles Flahault i la 

Institució Catalana d’Història Natural.

cicle Els líquens de la Garrotxa,  

a càrrec d’esteve llop

— 5 d’abril de 2014. els líquens dels 

alzinars.

— 18 de maig de 2014. els lí-

quens de fagedes i rouredes.

— 8 de juny de 2014. els líquens 

de roques volcàniques.

— 13 de juliol de 2014. els lí-

quens de roques sedimentàries.

tertúlies naturalístiques

— 10 d’octubre de 2013. Per què prote-

gim determinades espècies de plantes i 

animals?

— 14 de novembre de 2013. el 

top 10: la llista negra dels animals inva-

sors de la Garrotxa.

— 12 de desembre de 2013.  

tot s’hi val a l’hora de fer una foto de 

natura?

— 16 de gener de 2014. els ocells 

de la Garrotxa: Què en sabem?

— 13 de febrer de 2014. les 

xarxes socials i les entitats naturalistes.

— 13 de març de 2014. el top 10: 

la llista negra de les plantes invasores  

de la Garrotxa.

— 10 d’abril de 2014. els mamí-

fers de la Garrotxa: què en sabem?
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— 8 de maig de 2014. les migra-

cions dels animals a la Garrotxa.

— 12 de juny de 2014. la biodi-

versitat a la comarca de la Garrotxa.

Seminaris

— 15 de febrer de 2014. VIII Seminari 

sobre Patrimoni Natural de la Comarca 

de la Garrotxa. Tingué lloc a l’Institut 

Municipal de Promoció de la Ciutat, IMPC 

(Olot).

Publicacions

lithodora. Novetats botàniques de la 

Garrotxa, 2011.

annals de la Delegació de la Garrotxa, 

núm. 6: Vi Seminari sobre patrimoni 

natural de la comarca de la Garrotxa, 

celebrat a olot el 18 de febrer de 2012.

Grup de treball Societat Catalana  

de Fotògrafs de Natura

exposicions

— «La natura, per si, és art». Mostra de 

fotografies de natura argentina, la major 

part de les quals eren d’aus d’Amèrica del 

Sud, que s’instal·là a la seu de l’Institut 

d’Estudis Catalans el mes de març de 

2014.

— «Formes i textures de la natu-

ra». L’11 de febrer de 2014 es va presen-

tar aquesta mostra a la seu de l’Institut 

d’Estudis Catalans, que va ser exposada 

també a la Universitat de Lleida, al Cen-

tre Cultural i la Biblioteca del Casino  

de Manresa, a la piscifactoria del Pont de 

Suert i a la Secció de Ciències Naturals i 

el Centre Excursionista de Terrassa.

— «MontPhoto». El 29 d’abril de 

2014 s’inaugurà l’exposició a l’IEC i Paco 

Membrives presentà el llibre inspirats per 

la natura. 

Sessions audiovisuals

— 1 d’octubre de 2013. Sessió inaugural 

del grup de treball National Geographic! 

125 anys de la revista, amb les interven-

cions de Joandomènec Ros, president de 

l’IEC, catedràtic d’ecologia i assessor 

cien tífic de National Geographic (NG), 

Albert Masó, biòleg, professor i assessor 

científic de NG; Anna Lluch, cap de re-

dacció de NG; i Eva Van Den Berg, peri-

odista i redactora de NG.

— 26 de novembre de 2013. la 

volta al món, a càrrec de Mireia Puntí.

— 2 de febrer de 2014. fotogra-

fia i conservació, a càrrec de Joan de la 

Malla.

— 7 de maig de 2014. la natura 

d’escòcia. les Hèbrides en bicicleta, a 

càrrec de Tato Rosés, a l’IEC.

Grup de treball d’estudi dels odonats 

Oxygastra

Han continuat les tasques relacionades 

amb l’atles dels odonats de catalunya.

Tingueren lloc les V Jornades 

Odonatològiques de Catalunya, els dies 

14 i 15 de setembre de 2013, a Bellver de 

Cerdanya.
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Cal destacar l’organització de la 

jornada la conservació del patrimoni 

natural de catalunya: problemàtica, 

anàlisi i oportunitats, que tingué lloc a 

l’IEC el 29 de març de 2014. Hi partici-

paren deu experts per a exposar el seu 

punt de vista sobre la situació actual dels 

ecosistemes forestals, agraris, marins i 

aquàtics, del patrimoni geològic, de les 

es pècies amenaçades i exòtiques, i dels 

es pais naturals protegits terrestres i ma-

rins. S’hi va llegir la Declaració en favor 

del patrimoni natural de catalunya, un 

document signat col·lectivament amb el 

qual es pretén advertir de la situació i 

reclamar accions per a redreçar-la.

Grup de treball Espais Naturals 

Protegits

S’hi duen a terme les tasques següents:

— Coordinació de la Comissió 

d’Espais Naturals de l’IEC.

— Elaboració de l’informe apor-

tacions del consell de Protecció de la 

Natura, en relació amb les espècies 

protegides i amenaçades, amb el suport 

de la Secció de Ciències Biològiques de 

l’IEC. 

— Participació en juntes rectores, 

consells i comissions relacionades amb els 

espais naturals protegits: Alt Pirineu, 

Zona Volcànica de la Garrotxa, Aigua-

molls de l’Empordà, Collserola, etc. 
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Societat Catalana de Biologia

Any de fundació: 1912

junta diREctiva

Fins al 29 de juny de 2014

Presidència: lluís toRt BaRdolEt

Vicepresidència 1a: ÀuREa NavaRRo saBaté

Vicepresidència 2a: joRdi BaRquinERo mañEz

Secretaria general: josEP clotEt ERRa

Vicesecretaria: aRcadi navaRRo cuaRtiEllas

Tresoreria: caRmE sEgaRRa RoBERt

Vocalia d’Acció Territorial: joRdi BERmúdEz maR

Vocalia de Comunicació: joan duRan fERRER

Vocalia d’Ensenyament: Rosa PéREz RouRa

Vocalia de Publicacions i Lexicografia: RicaRd Roca Pascual

Vocalia de Seccions: Ramon Roca Puig

Vocalia d’Estudiants: maRta llauRadó

A partir del 30 de juny de 2014

Presidència: josEP clotEt ERRa

Vicepresidència 1a: ÀuREa NavaRRo saBaté

Vicepresidència 2a: joRdi BaRquinERo mañEz

Secretaria general: Rosa PéREz RouRa

Vicesecretaria: maRina Rigau REsina

Tresoreria: maRc maRtí-REnom 

Vocalia d’Acció Territorial: oRiol caBRé faBRé

Vocalia de Comunicació: joan duRan fERRER

Vocalia d’Ensenyament: caRlEs giménEz EstEBan

Vocalia de Publicacions i Lexicografia: doloRs vaqué vidal

Vocalia de Seccions: alBERt joRdan vallès

Vocalia de Promocions: Eva colàs oRtEga

Vocalia d’Estudiants: oRiol iBoRRa EgEa

Delegat de l’IEC: RicaRd guERRERo moREno
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Coordinadors de les seccions especialitzades

Aqüicultura josEP Planas

Biofísica PERE gaRRiga

Biologia del Desenvolupament joRdi gaRcia

Biologia Evolutiva montsE PaPacEit

Biologia i Indústria Ramon Roca

Biologia Molecular alBERt joRdan

Biologia Molecular del Càncer gaBRiEl caPEllà

Biologia de la Reproducció EnRic RiBEs

Biologia de Sistemes alBERt soRRiBas

Biologia i Societat cRistina junyEnt

Ecologia Aquàtica Ramon massana

Ecologia Terrestre josEP maRia EsPElta

Ensenyament caRlEs giménEz

Estudiants maRta llauRadó i oRiol iBoRRa

Fisiologia Vegetal anna caño

Genòmica i Proteòmica maRio cácEREs

Microbiologia mERcEdEs BERlanga

Neurobiología Experimental josEP sauRa

Secció conjunta de Biologia 

 Computacional i Matemàtica RodERic guigó 

Senyalització Cel·lular i Metabolisme fRancEsc vinyals

Virologia miguEl ángEl maRtínEz

 ana angulo

SCB a Alacant ivan quEsada

SCB a Illes Balears BalBina nogalEs

SCB a Lleida m. ángElEs dE la toRRE

SCB al Pallars xaviER castElls

SCB a València lluís Pascual

SCB a Vic julita olivERas

Secció SCB al Vallès  joRdi BaRBé

Nombre de socis:  1.425
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Sessió inaugural del curs

— IEC, 26 de novembre de 2013. Sessió 

inaugural del curs amb la conferència 

«Gens i funcions de la microbiota intes-

tinal humana», a càrrec de Francisco 

Guarner, cap clínic del Servei de l’Aparell 

Digestiu de l’Hospital Universitari Vall 

d’Hebron.

Cursos, seminaris i congressos

— 25 a 27 de setembre de 2013. Iberian 

Congress of Biological Systematics, orga-

nitzat per la Secció de Biologia Evolutiva 

de la SCB i celebrat a la seu de l’IEC.

— 17 de desembre de 2013. «9th 

Workshop on genomics and proteomics», 

organitzat per la Secció de Genòmica i 

Proteòmica de la SCB i dut a terme a la 

seu de l’IEC.

— 4 de febrer de 2014. Dia de 

Darwin 2014, organitzat per la Secció de 

la SCB a València i dut a terme a la lli-

breria 3i4 OCCC (València).

— 8 de febrer de 2014. olimpía-

da de biologia 2014, organitzada per  

la Secció d’Ensenyament de la SCB i  

duta a terme a la Facultat de Biologia de 

la UB.

— 7 de març de 2014. «Workshop 

in translational genomics», organitzat per 

la Secció de Biologia Molecular de la SCB 

i dut a terme a la Sala d’Actes de la Uni-

versitat de Vic.

— 8 d’abril de 2014. «Molecular 

processing of physical and chemical sig-

nals in sensory cells», organitzat per la 

Secció de Biofísica de la SCB i dut a terme 

a l’Edifici Gaia de la UPC, a Terrassa.

Jornades

— 13 a 16 d’octubre de 2013. Workshop 

2013: «Epigenetics for Improved Food 

Production: from model to practice», 

jornada organitzada per la Secció d’Aqüi-

cultura de la SCB i celebrada a l’Hotel 

Eden Roca de Sant Feliu de Guíxols.

— 12 de novembre de 2013. els 

ecosistemes metropolitans davant del 

canvi global, jornada organitzada conjun-

tament per la Secció d’Ecologia Terrestre 

de la SCB, la Institució Catalana d’Histò-

ria Natural i el Centre de Recerca Ecolò-

gica i Aplicacions Forestals. Tingué lloc a 

la seu de l’IEC.

— 15 de novembre de 2013. 

RECAM. Reunió Científica Anual de la 

Secció de Microbiologia, organitzada per 

la Secció de Microbiologia de la SCB i 

celebrada a la seu de l’IEC.

— 22 de novembre de 2013.  

I Jornada de Bioinformàtica i Biologia 

Computacional, organitzada per la Secció 

de Biologia Computacional i Bioinformà-

tica de la SCB i per Bioinformatics Bar-

celona, i celebrada a l’Auditori del RBA 

(Barcelona).

— 22 de novembre de 2013. 

III Jor nada Internacional Prometeo-GV: 

«Stop Diabetes», organitzada per la secció 

de la SCB a Alacant i celebrada al campus 

d’Alacant de la Universidad Miguel Her-

nán dez d’Elx.
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— 29 de novembre de 2013. 

conservar aprofitant. com integrar el 

can vi global en la gestió dels boscos es-

panyols, jornada organitzada pel Centre 

de Recerca Ecològica i Aplicacions Fores-

tals, amb la col·laboració de la Secció 

d’Ecologia Terrestre de la SCB, i celebra-

da a la seu de l’IEC.

— 2 de desembre de 2013.  

XII Jornada de Virologia / BCN Virology 

Meeting 2013, organitzada per la Secció 

de Virologia de la SCB i celebrada a la  

seu de l’IEC.

— 10 de desembre de 2013. Jor-

nades de Santa Llúcia. Cap a la millora 

de l’aire a Barcelona. Organitzades per la 

Secció de Biologia i Societat de la SCB i 

celebrades a la seu de l’IEC.

— 10 de desembre de 2013. Jor-

nada sobre el Metabolisme del Càncer, 

organitzada per la Secció de Senyalització 

de la SCB i celebrada a la seu de l’IEC.

— 12 de desembre de 2013.  

I Jornada entre Científics de Plantes i 

Empresa, organitzada per la Secció de 

Biologia de Plantes de la SCB i celebrada 

a la Reial Acadèmia de Medicina.

— 10 de gener de 2014. Nous 

avenços en ecologia microbiana, jornada 

organitzada per la Secció de Microbiologia 

de la SCB i celebrada a l’Institut de Cièn-

cies del Mar-Centre Mediterrani d’Inves-

tigacions Marines i Ambientals (Barce-

lona).

— 18 de març de 2014. IV Jor-

nada de Cromatina i Epigenètica, or-

ganitzada per la Secció de Biologia Mo- 

le cular de la SCB i celebrada a la seu de 

l’IEC.

— 29 d’abril de 2014. Jornada de 

la Immunologia, organitzada per la SCB 

i la SCI i celebrada a la seu de l’IEC.

— 17 de maig de 2014. XIV Ma- 

tinal de l’Evolució, jornada d’actualització 

científica per a professorat de secundària 

i batxillerat. L’organitzà la Secció de la 

SCB a València i tingué lloc a l’Auditori 

Joan Plaça, del Jardí Botànic de la Uni-

versitat de València.

— 30 de maig de 2014. III Jorna-

da de Biologia a l’Ensenyament, orga-

nitzada per la Universitat de València i  

la SCB, i celebrada al Jardí Botànic de la 

Universitat de València.

— 10 i 11 de juny de 2014. XXI 

Jornada de Biologia Molecular, organitza-

da per la Secció de Biologia Molecular 

amb la col·laboració de la Secció de Bio-

logia i Indústria, i celebrada a la seu de 

l’IEC.

— 1 de juliol de 2014. Jornada de 

Biologia Evolutiva, organitzada per la 

Secció de Biologia Evolutiva de la SCB i 

celebrada a la seu de l’IEC.

Cicles i conferències

— 22 de gener de 2014. «Nobel prize for 

protein secretion: the big unsolved ques-

tions», conferència dins el cicle dedicat 

als premis Nobel de l’any 2013. A càrrec 

de Vivek Malhortra, del Centre de Recer-

ca Genòmica, i celebrada a la seu de l’IEC.
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conferències de la Secció 

d’ensenyament

— 30 d’octubre de 2013. «L’aigua que 

mengem: negoci per a uns, fam per a 

d’altres i un impacte ambiental creixent», 

a càrrec de Narcís Prat, del Departament 

d’Ecologia de la UB. Tingué lloc a la seu 

de l’IEC.

— 29 de gener de 2014. «Canvi 

de paradigma en la teràpia contra el càn-

cer: el tractament personalitzat», a càrrec 

de Pere Gascon i Vilaplana, cap del Servei 

d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Clínic 

de Barcelona, coordinador de recerca de 

l’Institut Clínic de Malalties Hematològi-

ques i Oncològiques i professor titular de 

la Universitat de Barcelona. Tingué lloc a 

la seu de l’IEC.

— 12 de març de 2014. «Des-

codificant el nostre genoma: epigenètica  

en la salut i en la malaltia», a càrrec de 

María Berdasco Menéndez, investigadora 

del Programa d’Epigenètica i Biologia del 

Càncer (PEBC) de l’Hospital Duran i 

Reynals. Tingué lloc a la seu de l’IEC.

conferències del col·legi de Biòlegs  

de catalunya, amb la col·laboració  

de la ScB

— 21 d’octubre de 2013. «Expedició 

científica Yasuní». Tingué lloc a la seu de 

l’IEC.

— 23 d’octubre de 2013. «Diag-

nòstic i tractament de les infeccions  

per toxoplasma». Tingué lloc a la seu de 

l’IEC.

— 31 d’abril de 2014. «Entomo-

logia forense: quan les evidències s’esca-

pen». Tingué lloc a la seu de l’IEC.

Tertúlies de literatura científica  

de la Secció de Vic de la SCB

— 6 de novembre de 2013. «El coltan, 

un mineral molt apreciat». Tingué lloc a 

la Universitat de Vic.

— 13 de novembre de 2013. «Els 

elements químics, caiguts del cel i im-

prescindibles a la Terra». Tingué lloc a la 

Universitat de Vic.

— 17 de desembre de 2013. «Per 

a què serveix el sexe?». Tingué lloc a la 

Universitat de Vic.

— 5 d’abril de 2014. «Les pione-

res. Les dones que van canviar la societat 

i la ciència». Tingué lloc a la Universitat 

de Vic.

Altres activitats i sessions 

extraordinàries

— 4 de febrer de 2014. Olimpíada de 

Biologia 2015, organitzada per la Secció 

d’Ensenyament de la SCB i duta a terme 

a les diferents universitats catalanes.

— 5 de febrer de 2014. Sessió en 

record de Lynn Margulis, organitzada per 

l’Ateneu Barcelonès, amb la col·laboració 

de la Secció de Microbiologia de la SCB. 

Tingué lloc a la Sala Verdaguer de l’Ate-

neu Barcelonès.

— 21 de febrer de 2014. Lliura-

ment dels premis de l’Olimpíada de 

 Biologia, a càrrec de la Secció d’Ense-
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nyament de la SCB i celebrat a la seu de 

l’IEC.

Publicacions

epigenetics and Periconception environ-

ment: Proceedings of the ePicoN-

cePt Workshop 2013. epigenetics for 

improved food Production: from 

Model to Practice. Sant Feliu de Guí-

xols: Societat Catalana de Biologia, 

2013.

treballs de la Societat catalana de Bio-

logia, núm. 64 (2013).

Premis

El Premi de la Societat Catalana de Bio-

logia, inclòs en el LXXXIII Cartell de 

premis i de borses d’estudi de l’IEC, fou 

atorgat a la senyora Elionora Peña Loza-

no pel treball Vulnerabilitat per psicosi 

mesurada en població sana catalana: el 

gen p250GAP. Així mateix, la ponència 

—formada per Dolors Vaqué, Àurea Na-

varro i Joan Duran— acordà concedir un 

accèssit a la senyora Elena Vicario Orri 

pel treball el rol de cReB en l’excitabili-

tat dels astròcits. El lliurament es féu dins 

la cerimònia de lliurament dels Premis 

Sant Jordi de l’IEC, el dia 22 d’abril de 

2014.
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Societat Catalana de Filosofia

Any de fundació:  1923

junta diREctiva 

Presidència: josEP monsERRat molas

Vicepresidència: xaviER gaRcía-duRan

Secretaria: BERnat toRREs moRalEs

Tresoreria: conRad vilanou toRRano

Vocalia: maRia aRquER coRtés

 àngEls Baldó Bullido

 joan cuscó claRasó

 joan gonzálEz guaRdiola

 xaviER sERRa BEsalú

Delegat de l’IEC: PERE lluís font

Coordinadors de les seccions especialitzades

Secció de Lògica i Filosofia de la Ciència joan RosElló moya

Secció de Filosofia Antiga joRdi salEs codERch

Secció de Filosofia Medieval miguEl candEl sanmaRtín

Secció de Filosofia Moderna

 Grup d’Estudis Fichteans  salvi tuRRó tomàs

Secció de Filosofia Contemporània

 Grup d’Estudis Fenomenològics fRancEsc PEREña Blasi

 Grup d’Estudis Sartreans ignasi RoviRó alEmany

 Grup de Filosofia Analítica amBRÒs domingo BElando

 Grup de Filosofia Personalista alBERt lloRca aRimany

Secció de Filosofia Pràctica

 Grup de Didàctica de la Filosofia fèlix RaBal quEixalós

 Grup Ad Hoc àngEls Baldó Bullido

Secció de Filosofia Catalana joRdi salEs codERch

Secció de Filosofia Clàssica Alemanya salvi tuRRó tomàs

 m. Ramon cuBElls BaRtolomé

Nombre de socis: 181
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Activitats

Durant el curs 2013-2014, les diferents 

seccions i grups de la Societat Catalana 

de Filosofia (SCFIL) dugueren a terme 

diverses activitats, entre les quals desta-

quen les següents:

La Secció de Filosofia Pràctica 

organitzà el seminari «És vigent el pen-

sament de Schopenhauer?», en el qual es 

va llegir l’obra el món com a voluntat i 

representació, d’A. Schopenhauer. Aques-

ta lectura es realitzà al llarg de tretze 

sessions, des del 14 d’octubre de 2013 fins 

al 16 de juny de 2014.

El Grup de Filosofia Antiga, en col-

laboració amb el grup de recerca EIDOS 

(2009SGR447), organitzà diversos semina-

ris d’octubre de 2013 a juny de 2014.

L’activitat principal del Grup de 

Filosofia Analítica durant el curs fou 

l’organització de dotze sessions, progra-

mades entre el 9 d’octubre de 2013 i el 

28 de maig de 2014, amb el títol Sobre la 

vida i la mort. L’activitat, destinada als 

membres de la Societat Catalana de Filo-

sofia i a professors de filosofia d’ensenya-

ment secundari, es dugué a terme a la seu 

de l’IEC.

El Grup d’Estudis Fenomenolò-

gics organitzà sessions de treball i de va-

loració de les ponències del X Congrés 

Internacional de la Sociedad Española de 

Fenomenología (27, 28 i 29 de novembre 

de 2013). Foren deu sessions celebrades 

un divendres al mes, del 3 d’octubre de 

2013 al juny de 2014.

La Societat Catalana de Filosofia, 

juntament amb la Secció de Filoso- 

fia Medieval, ARDIT (Associació de 

 Recerca i Difusió Interdisciplinària en 

Cultures Medievals) i el Departament 

d’Història de la Filosofia, Estètica i Filo-

sofia de la Cultura (Universitat de Barce-

lona), organitzà el curs «Reconstruir 

l’edat mitjana. Les identitats reflectides», 

estructurat en deu sessions, de setembre 

de 2013 a novembre de 2014.

Així mateix, la Societat ha dut a 

terme altres activitats que es detallen  

a continuació:

— Del 12 de setembre al 20 de 

novembre de 2013. Mostra de fotofiloso-

fia (amb motiu del Dia Mundial de la 

Filosofia, UNESCO). Organitzada per Ad 

Hoc-Grup de didàctica de la Societat 

Catalana de Filosofia.

— 3 d’octubre de 2013. Confe-

rència «Perception and doxa-some doxic 

reflections on seeing and the formation  

of concepts in relation to the discovery of 

cave art», a càrrec de Mats Rosengren 

(Universitat Södertörns) i organitzada pel 

Grup d’Estudis Fenomenològics de la 

Societat Catalana de Filosofia.

— 3 i 4 d’octubre de 2013. XVIII 

Col·loquis de Vic. «L’Estat». Organitzat 

per la Societat Catalana de Filosofia, 

amb la col·laboració de la Societat de 

Filosofia del País Valencià, l’Associació 

Filosòfica de les Illes Balears, l’Ajun-

tament de Vic i el Patronat d’Estudis 

Osonencs.
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— 19 d’octubre de 2013. Jorna-

des Ponentines de Filosofia. Organitzades 

per la Societat Catalana de Filosofia, 

Òmnium Cultural i l’Institut d’Estudis 

Ilerdencs. Es van dur a terme a Solsona.

— 22 d’octubre de 2013. Ponèn-

cia de Jordi Beltran per als alumnes del 

Màster de Formació del Professorat. 

L’organitzà Ad-Hoc Grup de didàctica de 

la Societat Catalana de Filosofia i es dugué 

a terme a la Facultat de Filosofia de la 

Universitat de Barcelona.

— 31 d’octubre de 2013. V Jor-

nada del Grup de Filosofia Personalista: 

«La identitat humana davant el món 

contemporani en l’obra de Paul Ricoeur». 

Organitzada pel Grup de Filosofia Perso-

nalista i amb les intervencions de Bona-

ventura Pedemonte, Sergi Mas i Albert 

Llorca. Se celebrà a la seu de l’IEC.

— 5 de novembre de 2013. Pre-

sentació de la publicació de John Burnet 

la filosofia grega. De tales a Plató (So-

cietat Catalana de Filosofia, IEC, 2013). 

Acte organitzat per la Secció de Filosofia 

Antiga de la Societat Catalana de Filoso-

fia, amb la col·laboració del Grup de 

Recerca EIDOS (2009SGR447). Se cele-

brà a la Facultat de Filosofia de la Uni-

versitat de Barcelona.

— 26 de novembre de 2013. 

Sessió inaugural del curs 2013-2014 de 

la Societat Catalana de Filosofia: «Passat, 

present i futur del “camp” filosòfic cata-

là», a càrrec de Josep M. Bech Duró. 

Tingué lloc a la seu de l’IEC.

— 27 de novembre de 2013. 

Sessió inaugural del Congrés Internacio-

nal de la Sociedad Española de Fenome-

nología, en col·laboració amb el Grup 

d’Estudis Fenomenològics de la Societat 

Catalana de Filosofia, amb una conferèn-

cia de Lester Embree i la presentació de 

la traducció catalana d’anàlisi reflexiva. 

Una primera introducció a la fenomeno-

logia (Edicions de la Universitat de Bar-

celona, 2013, amb la col·laboració de la 

SCFIL). Tingué lloc a la seu de l’IEC.

— 21 de desembre de 2013. Se-

minari del projecte «El diàleg com a font 

de dret. Modelització dels fonaments de 

la filosofia política i jurídica catalana  

(s. xii-xxi)». Organitzat per la Secció de 

Filosofia Catalana de la Societat Catalana 

de Filosofia, amb la col·laboració de 

l’Institut de Dret i Tecnologia.

— Del 8 al 10 de gener de 2014. 

«Intelligent Crowdsourcing», taller orga-

nitzat per la Societat Catalana de Filoso-

fia i UAB Institute of Technology - Pro-

grama Europeu SINTELNET.

— 7 i 8 de març de 2014. IX Jor- 

nades Lleidatanes de Filosofia Moderna, 

organitzades per la Societat Catalana de 

Filosofia, la Secció de Filosofia de l’Ins- 

titut d’Estudis Ilerdencs, la Universitat  

de Lleida, Òmnium Ponent-Lleida, l’Ins-

titut Superior de Ciències Religioses de 

Lleida i la Secció de Filosofia de l’Institut 

d’Estudis Catalans. Les jornades tingue-

ren lloc a la seu de l’Institut d’Estudis Iler- 

dencs.
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— Maig del 2014. «Lògiques fi-

losòfiques i filosofia de la lògica». Ponèn-

cies de Ventura Verdú (Universitat de 

Barcelona), Ramón Jansana (Universitat 

de Barcelona), Johan van Benthem (Ams-

terdam, Stanford) i Hans van Ditmarsch 

(Sevilla). Foren organitzades pel Grup de 

Lògica i Filosofia de la Ciència de la So-

cietat Catalana de Filosofia, i es dugueren 

a terme a la seu de l’IEC.

— Maig del 2014. «La interrela-

ció entre història, filosofia i didàctica de 

les matemàtiques». Ponències de Carlos 

Dorce (Universitat de Barcelona), Ivor 

Grattan-Guinness (Middelsex), Victor J. 

Katz (Districte de Columbia). Foren or-

ganitzades pel Grup de Lògica i Filosofia 

de la Ciència de la Societat Catalana de 

Filosofia, i es dugueren a terme a la seu 

de l’IEC.

Publicacions

anuari de la Societat catalana de filo-

sofia, núm. 24 (2013).

BuRnEt, John (2013). la filosofia grega: 

De tales a Plató.

el calendari (2013) (Col·loquis de Vic; 

17).

Reviving catalan at school: challenges 

and instructional approaches (2013). 

Edició a cura de Joaquim Arnau.
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Societat Catalana de Física

Any de fundació:  1986*

junta diREctiva

Presidència: josEP EnRic llEBot RaBagliati

Vicepresidència: núRia fERRER anglada

Tresoreria: joan gaRín casanovas

Secretaria: agustí Poch PaRés

Vocalia: alBERt BRamon Planas

 Emili ElizaldE Rius

 salvadoR EstRadé soBREPERE

 m. àngEls gaRcia Bach

 xaviER gRanados gaRcia

 oRiol guasch foRtuny

 xaviER jaEn hERBERa

 ignasi juvElls PRadEs

 xaviER magRans fontRodona

 joRdi miRalda Escudé

 joRdi muR PEtit

 joan àngEl PadRó càRdEnas

 lloREnç PoRquER sEguí

 santiago vallmitjana Rico

Comitè de publicacions: fRancEsc xaviER àlvaREz calafEll

 xaviER jaEn hERBERa

Delegat de l’IEC: David Jou miRaBEnt

Nombre de socis: 393

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

XXiX trobades científiques  

de la Mediterrània Josep Miquel Vidal

Celebrades del 16 al 18 d’octubre de 2013 

a Maó, les Trobades Científiques de la 

Mediterrània van portar per títol «El 

clima de la Mediterrània: del passat als 

impactes del canvi climàtic». Foren orga-

nitzades per la Societat Catalana de Fí-

sica, la Secció de Ciència i Tècnica de 

l’Institut Menorquí d’Estudis i el Grup  

de Nivell de la Mar i Clima de l’Institut 

Mediterrani d’Estudis Avançats. 

Universitat catalana d’estiu

La Societat Catalana de Física participà 

en l’organització del curs de la Universitat 

Catalana d’Estiu titulat «Has dut mai 

unes ulleres atòmiques?», amb motiu de 

l’Any Internacional de la Cristal·lografia. 

El curs, que tingué lloc a Prada de Con-

flent del 21 al 23 d’agost de 2014, s’es-

tructurà en les sessions següents:

— «Història i fonaments de la 

cristal·lografia de RX: de la sal de cuina 

a la doble hèlix», a càrrec de Xavi Carpe-

na (Institut de Biologia Molecular de 

Barcelona, CSIC).

— «La bellesa de la simetria en 

els cristalls», a càrrec d’Alícia Guasch 

(Institut de Biologia Molecular de Barce-

lona, CSIC).

— «L’estructura de l’ADN i el seu 

entorn humà», a càrrec d’Alícia Guasch 

(Institut de Biologia Molecular de Barce-

lona, CSIC).

— «De com la vida s’ha protegit 

de l’oxidació: estructura d’oxidoreduc-

tases», a càrrec de Xavi Carpena (Institut 

de Biologia Molecular de Barcelona, 

CSIC).

— «Aportacions biomèdiques de 

la cristal·lografia: canvi de forma, canvi 

de funció», a càrrec d’Alícia Guasch (Ins-

titut de Biologia Molecular de Barcelona, 

CSIC).

Finalment, durant el curs també 

es va realitzar el taller «Cristal·lografia  

de proteïnes: producció i manipulació de 

cristalls de lisozim», a càrrec d’Eva Maria 

Pellicer i Vilà (Departament de Física, 

UAB).

olimpíada de física

Des de l’any 1996, la Societat Catalana 

de Física organitza la fase catalana de 

l’Olimpíada Internacional de Física. La 

celebració de la fase catalana d’aquest 

curs se celebrà el mes de febrer de 2014 

a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, 

i permeté escollir la vintena d’estudiants 

de batxillerat o formació professional que 

van formar la delegació catalana dins la 

fase espanyola.

XXii cicle de conferències «física oberta»

La Societat Catalana de Física organitza 

diverses conferències al llarg de tots els 

cursos. El dimecres 6 de novembre de 

2013, a la sala Nicolau d’Olwer de la seu 

de l’IEC, tingué lloc la conferència inau-

gural del curs 2013-2014, amb el títol 
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«Mapes còsmics i les lleis de la física.  

Una revolució del segle xxi». Fou a càrrec 

d’Enrique Gaztañaga, professor investi-

gador de l’Institut de Ciències de l’Espai 

(IEEC-CSIC).

cicle de conferències sobre els premis 

Nobel de l’any 2013

La Societat Catalana de Física participà 

en aquest cicle de conferències, organitzat 

per l’IEC. El premi Nobel de Física de 

l’any 2013 fou concedit a François En-

glert i Peter Higgs pel descobriment teòric 

d’un mecanisme que contribueix a la 

nostra comprensió de l’origen de la mas-

sa de les partícules subatòmiques, i que 

recentment s’ha confirmat a través del 

descobriment de la partícula fonamental 

predita, fet pels experiments ATLAS i 

CMS al Gran Col·lisionador d’Hadrons 

del CERN. Amb motiu d’aquest premi, el 

dimecres 18 de desembre de 2013, a la 

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

lloc la conferència «La partícula de Higgs, 

última peça d’un trencaclosques», a càrrec 

d’Albert Bramon Planas, professor emèrit 

del Departament de Física de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona.

Col·laboracions

Durant el curs, la Societat Catalana de 

Física col·laborà en les activitats següents:

— Celebració del centenari del 

model atòmic de Bohr: novena mostra 

temporal (2013-2014), organitzada per 

la Biblioteca de Física i Química de la 

Universitat de Barcelona. L’acte inaugural 

se celebrà el 13 de novembre de 2013 a 

l’Aula Magna Enric Casassas de la Uni-

versitat de Barcelona, amb la representa-

ció de l’obra teatral el somriure de la 

lluna, inspirada en el debat Einstein-

Bohr sobre la interpretació de la mecàni-

ca quàntica.

— encontres amb el tercer cicle, 

activitats organitzades per un col·lectiu 

d’estudiants de tercer cicle de la Facultat 

de Física de la Universitat de Barcelona 

(la tardor de 2013 i la primavera de 

2014).

— Taller «Física de partícules», 

organitzat pel Grup de Física Experimen-

tal de Partícules de la Universitat de 

Barcelona. Es dugué a terme a la Facultat 

de Física de la Universitat de Barcelona, 

els dies 27 de març i 2 d’abril de 2014.

— Segona Jornada d’Investiga-

dors Predoctorals Interdisciplinària (JIPI). 

Tingué lloc a la Facultat de Física de la 

Universitat de Barcelona, el 6 de febrer 

de 2014.

— IX Jornada de Recerca del 

Departament de Física i Enginyeria Nu-

clear de la Universitat Politècnica de 

Catalunya. Es va dur a terme a la Sala 

Nicolau d’Olwer de l’IEC, el 6 de febrer 

de 2014.

Premis

Premi Jordi Porta i Jué per a estudiants

El Premi Jordi Porta i Jué, instituït l’any 

1962, s’adjudica a un treball d’investiga-
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ció, bibliogràfic o d’assaig sobre física fet 

per estudiants. El curs 2013-2014 s’hi 

van presentar dos treballs, però el jurat 

acordà declarar-lo desert.

Premis per als treballs de recerca  

de batxillerat

La Societat Catalana de Física convocà 

per dotzena vegada aquests premis per tal 

d’estimular la redacció de treballs d’ini-

ciació a la recerca sobre temes de física. 

El veredicte del jurat fou adjudicar els dos 

premis als treballs següents: la difracció 

de la llum com a eina de mesura, obra  

de l’estudiant Andreu Arderiu Romero, de 

l’Institut Icària de Barcelona, sota la di-

recció de la professora tutora Mercè Griñó 

Lladó, i el Sol des de la Garrotxa, obra 

de l’estudiant Júlia Pla Bauzà, de l’Institut 

La Garrotxa d’Olot, sota la direcció de la 

professora tutora Eva Sánchez Coll. 

S’acordà donar un accèssit als 

treballs física o ficció? De la terra a la 

lluna, obra de l’estudiant Maria González 

Calabuig, de l’Institut La Garrotxa d’Olot, 

sota la direcció de la professora tutora Eva 

Sánchez Coll, i la viscositat de les mes-

cles, obra de l’estudiant Álvaro Moreno 

Abajo, de l’Institut Ausiàs March de 

Barcelona, sota la direcció del professor 

tutor Josep Ametlla Miquel.

Publicacions

Recursos de física [en línia], núm. 12 

(tardor 2013).

Revista de física, vol. 4, núm. 10.
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Societat Catalana de Química

Any de fundació: 1986*

junta diREctiva

Fins al 5 de març de 2014

Presidència: Romà taulER fERRé

Secretaria: xaviER tomàs moRER

Tresoreria: PilaR salagRE caRnERo

Vocalia: caRlEs Bo jané

 josEP Bonjoch sEsé

 auREli caamaño Ros

 joan caBRé castEllví († 15.1.2014)

 Ramon ERitja casadElla

 joRdi gaRcia gómEz

 josEfina guitaRt mas

 joRdi lloRca Piqué

 joan caRlEs REy

 anna Roglans RiBas

 Ramon sayós oRtEga

 Pau sERRa PRat

 gREgoRi ujaquE PéREz

 noRa vEntosa Rull

A partir del 5 de març de 2014

Presidència: caRlEs Bo jané 

Vicepresidència: noRa vEntosa Rull

Secretaria: xaviER tomàs moRER

 gREgoRi ujaquE PéREz 

Tresoreria: Ramón sayós oRtEga

Vocalia: consol Blanch colat

 auREli caamaño Ros

 joRdi gaRcía gómEz

 josEfina guitaRt mas

 joRdi lloRca Piqué

 Rosa maRia maRcé REcasEns 
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 anna Roglans RiBas

 núRia Ruiz moRillas 

 Pau sERRa PRat

 xaviER tomàs moRER

vocalia jove: josEP anton viEta coRcoy 

Delegat de l’IEC: àngEl mEssEguER PEyPoch

Nombre de socis:  732

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

Activitats

Jornades

— V Jornades sobre l’Ensenyament de la 

Física i la Química: «La indagació a l’au-

la». A càrrec de Narcís Bardalet Viñals, 

subdirector de la Divisió de Girona de 

l’Institut de Medicina Legal de Catalunya 

i professor de medicina legal a la UdG en 

el grau de criminologia; Carles Mitjà 

Ruano, llicenciat en química per la UdG 

i membre del Cos dels Mossos d’Esquadra, 

de la Divisió de la Policia Científica, i 

David Giménez de la Parte, llicenciat en 

química per la UdG i membre del Cos dels 

Mossos d’Esquadra, de la Divisió de la 

Policia Científica. Les jornades foren or-

ganitzades pel Col·legi de Llicenciats de 

Catalunya, la Fundació La Caixa, la So-

cietat Catalana de Química i la Societat 

Catalana de Física, amb la col·laboració 

de CESIRE-CDEC del Departament 

d’Ensenyament, l’Associació de Professors 

de Física i Química de Catalunya i l’Ins-

titut Químic de Sarrià. Se celebraren del 

7 al 9 de novembre de 2013 a Barcelona, 

a la seu de l’IEC i al CosmoCaixa.

— Jornades de Química Forense, 

organitzades per la Societat Catalana de 

Química i per la Facultat de Ciències  

de la Universitat de Girona (UdG), amb 

la col·laboració i coordinació d’Anna 

Roglans, professora de la UdG; Victòria 

Salvadó, professora i degana de la Facul-

tat de Ciències de la UdG; Manuela Hi-

dalgo, professora de la UdG, i Montserrat 

Rodríguez, professora de la UdG i coor-

dinadora del grau de química. Tingueren 

lloc el dilluns 18 de novembre de 2013, a 

l’Aula Magna de la Facultat de Ciències 

de la UdG.

— VII Jornades sobre Química 

Verda (JQV2014): «Producció i consum 

sostenibles en alimentació i cosmètica». 

Amb la participació de Nora Ventosa, 

investigadora de l’Institut de Ciència de 

Materials de Barcelona (ICMAB); Òscar 
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Saladié, de la Càtedra DOW/URV de 

Desenvolupament Sostenible; Manuel 

J. Soriano, director de R+D (Maystar); 

Francesc Puiggròs, coordinador científic 

del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut, 

i Jordi Reguant, responsable del Departa-

ment de Recerca de La Morella Nuts, Grup 

Barry-Callebaut. Les jornades foren or-

ganitzades per la Facultat de Química de 

la Universitat Rovira i Virgili de Tarrago-

na i se celebraren a l’edifici de la mateixa 

facultat, del 2 al 4 d’abril de 2014.

— Quarta Jornada «Medi ambi-

ent i societat: pautes per a la gestió am-

biental». La jornada estigué organitzada 

pel Departament de Química Ambiental 

de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Es-

tudis de l’Aigua-Consell Superior d’Inves-

tigacions Científiques, i tingué lloc el dia 

5 de juny de 2014 a la seu de l’IEC.

conferències, debats i exposicions

— «L’àtom de Bohr: 100 anys en òrbita». 

Exposició commemorativa del centenari 

del model atòmic de Bohr, organitzada per 

la Biblioteca de Física i Química de la 

Universitat de Barcelona, amb la col-

laboració de la Societat Catalana de Quí-

mica i la Societat Catalana de Física. 

L’exposició, a la Biblioteca de Física i 

Química de la Universitat de Barcelona, 

s’inaugurà el 13 de novembre de 2013 a 

l’Aula Magna Enric Casassas.

— XIII Conferència Enric Casas-

sas «TERANOSTICA: Nous reptes en el 

diagnòstic per al tractament de les malal-

ties». Conferència organitzada per la 

Societat Catalana de Química, la Secció 

de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Es-

tudis Catalans, i el Departament de Quí-

mica de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Tingué lloc el 26 de novembre 

de 2013 a la Facultat de Ciències de la 

Universitat Autònoma de Barcelona i al 

sincrotró ALBA, a Cerdanyola del Vallès.

— Vuitena Trobada de Joves In-

vestigadors dels Països Catalans. Cicle de 

conferències i debats organitzat per la 

Societat Catalana de Química, que tingué 

lloc al Centre de Congressos d’Andorra la 

Vella, del 27 al 29 de novembre de 2013.

— «Mètodes multiescala en quí-

mica computacional: donant importància 

al que és rellevant», conferència sobre el 

Premi Nobel de Química 2013, concedit 

a Martin Karplus, Michael Levitt i Arieh 

Warshel. A càrrec de Jordi Villà i Freixa, 

director de l’Escola Politècnica Superior 

de la Universitat de Vic, i organitzada per 

la Societat Catalana de Química. Tingué 

lloc a la seu de l’IEC el 19 de desembre 

de 2013.

— 19a Conferència Fèlix Serra-

tosa. Cicle de conferències organitzat per 

la Societat Catalana de Química i la Real 

Sociedad Española de Química. Tingué 

lloc els dies 20 i 21 de gener de 2014 a la 

Facultat de Ciències de la Universitat 

Autònoma de Barcelona i a l’Institut d’In-

vestigacions Químiques i Ambientals de 

Barcelona del Consell Superior d’Investi-

gacions Científiques.
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— XXVI Debat de Química a 

l’Institut d’Estudis Catalans: «La taula 

periòdica, una icona cultural i de l’ense-

nyament de la química». Debat organitzat 

per la Societat Catalana de Química, que 

tingué lloc a la seu de l’IEC el 9 d’abril  

de 2014.

Premis

El Premi de la Societat Catalana de Quí-

mica, instituït l’any 1962 per tal de dis-

tingir un treball d’investigació, bibliogrà-

fic o d’assaig sobre química, es lliura en 

el marc dels Premis Sant Jordi de l’Institut 

d’Estudis Catalans. Inclòs en el LXXXIII 

Cartell de premis, la Societat Catalana de 

Química, a proposta d’una ponència in-

tegrada per Josep Bonjoch, Santiago Ál-

varez i Jordi Llorca, acordà guardonar 

Verònica Postils Ribó pel treball electrurs. 

els compostos del demà, en un acte públic 

celebrat a la seu de l’IEC el 22 d’abril  

de 2014.

Així mateix, la Societat Catalana 

de Química convoca premis per a estudi-

ants de batxillerat per treballs de recerca 

dins l’àmbit de la química. En la seva 

vuitena edició, celebrada el 9 d’abril de 

2014 a la seu de l’IEC, es lliuraren els 

premis següents:

— Primer premi i estada científi-

ca: Albert Freixa Cruz, de l’Escola Dioce-

sana de Navàs, pel treball els secrets de 

les aigües minerals de catalunya, i Silvia 

Babot Pereña, de l’Institut Guindàvols de 

Lleida, per la química de l’oli.

— Accèssit i estada científica: 

Núria Gilart Fernández, del Col·legi Ara-

bell de Lleida, pel treball estudi de les 

concentracions de compostos neurotòxics 

en població agrícola: pagesos i habitants 

del poble de Suchs, i José Andrés Ballester 

Huesca, de l’Institut Jaume Vicens Vives 

de Girona, per efecte dels espectres d’ab-

sorció en l’eficiència de cèl·lules solars 

sensibilitzades amb colorant.

— Menció i estada científica: Pol 

Martínez Balart, de l’Escola Pia Santa 

Anna de Mataró, pel treball el ferro que 

mou el món; Judith Hernández Cabello, 

de l’Institut La Roca del Vallès, per la 

taula periòdica dels elements. Dels àtoms 

als materials: propietats i aplicacions; 

Angela Güerri Mas i Mariona Ruiz Peris, 

dels Jesuïtes Casp-Sagrat Cor de Jesús de 

Barcelona, pel treball la química del gust, 

i Meritxell Font Prat, del col·legi Sant 

Miquel dels Sants de Vic, per enfortint els 

ossos (el calci de la llet crua de vaca).

Publicacions

educació Química: eduQ, núm. 14 (2013); 

núm. 15 (2013); núm. 16 (2013); 

núm. 17 (2014).

Revista de la Societat catalana de Quí-

mica, núm. 12 (2013).
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Societat Catalana de Matemàtiques

Any de fundació: 1986*

junta diREctiva

Presidència: joan dE solà-moRalEs RuBió

Vicepresidència: joaquim oRtEga cERdà

Secretaria: alBERt Ruiz ciRERa

Tresoreria: maRiona PEtit vilà

Vocalia: josEP gRané i manllEu 

 josEP m. mondElo gonzàlEz

 ignasi mundEt RiERa 

 caRlEs RomERo chEsa 

 oRiol sERRa i alBó 

 EsthER silBERstEin 

 EnRic vEntuRa caPEll 

 manEl udina i aBElló

 

Delegat de l’IEC:  joan giRBau Badó

Nombre de socis: 808

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

Assemblea General Ordinària

L’Assemblea General Ordinària es dugué 

a terme el 20 de novembre de 2013, des-

prés de l’acte d’inauguració del curs 2013-

2014 de la Societat Catalana de Matemà-

tiques (SCM), a l’Auditori de la Reial 

Acadèmia de Medicina. En primer lloc, 

l’historiador de la ciència Miquel Terreu 

pronuncià la ponència «L’IEC i les mate-

màtiques (1911-2011): Projecte d’estudi 

i base de dades», que constituí la presen-

tació preliminar del projecte de recerca 

«Cent anys de matemàtiques a l’Institut 

d’Estudis Catalans (1911-2011)», en què 

col·labora com a documentalista. A conti-

nuació, Julià Cufí, de la Universitat Autò-

noma de Barcelona, va impartir la confe-

rència «En el centenari del naixement d’un 

matemàtic català exiliat: Ernest Corominas 

i Vigneaux (1913-1922)», i, finalment, es 

va fer l’Assemblea General Ordinària de 

socis i sòcies.
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Activitats

A continuació es detallen les activitats 

organitzades per la SCM al llarg del curs 

2013-2014, que generalment tingueren 

lloc a la seu de l’IEC.

— 28 de setembre de 2013. X Jor- 

nada d’Ensenyament de les Matemàti-

ques: «L’alfabetització estadística. Quin 

paper hi juguem els ensenyants?», orga-

nitzada conjuntament amb la Federació 

d’Entitats per a l’Ensenyament de les 

Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT), 

i amb la col·laboració de la Societat Ba-

lear de Matemàtiques i la Societat d’Edu-

cació Matemàtica Al-Khwarizmi, del País 

Valencià. El programa va incloure la 

taula rodona «L’alfabetització estadística, 

quin paper ha de jugar des d’infantil a la 

universitat?», moderada per Lupe Gómez 

Melis, de la Societat Catalana d’Estadís-

tica i la Universitat Politècnica de Cata-

lunya, i amb els ponents Mercè Farré, de 

la UAB; Montserrat Guillén, de la UB; 

Francisco Montes, de la Universitat de 

València, i Frederic Udina, de la UPF. 

També s’hi presentà l’espectacle Vuit 

tasses de te, presentat per Francesc Ros-

selló; les conferències «Estadística i eines 

TIC», de David Obrador Sala (IES La 

Sedeta de Barcelona), i «La persona típi-

ca de la nostra escola», de Xavier Fernán-

dez i Dolors Rubirola (Escola l’Estació, 

St. Feliu de Guíxols), i les sessions «Tema 

13: probabilitat i estadística», a càrrec de 

Grup MatGI de Girona, i «Peixos, taxis i 

aniversaris. Algunes idees per a ensenyar 

estadística», conduïda per Pere Grima, de 

la UPC.

— 17 d’octubre a 9 de desembre 

de 2013. VII Concurs Telemàtic de Reso-

lució de Problemes a Catalunya. Activitat 

telemàtica prèvia a l’Olimpíada Catalana 

organitzada per a promoure-hi la partici-

pació. El jurat va acordar atorgar els cinc 

primers premis a Jordi Fortuny Profitós 

(2n de batxillerat, Escola Vedruna, Bala-

guer), Gerard Orriols Giménez (2n de 

batxillerat, Aula Escola Europea, Barce-

lona), Guillem Rivas Castellà (1r de bat-

xillerat, CiC, Barcelona), Guifré Sánchez 

Serra (1r de batxillerat, Institut Domènec 

Perramon, Arenys de Munt) i Eloi Tor-

rents Juste (1r de batxillerat, Aula Escola 

Europea, Barcelona).

— 12 de desembre de 2013. Con-

ferència «Pierre Deligne, Premi Abel 

2013», a càrrec de Pilar Bayer (catedrà-

tica d’àlgebra a la Universitat de Bar-

celona, UB), en què exposà l’obra del 

guardonat aquest any, el matemàtic Pierre 

Deligne, pel caràcter seminal de les seves 

contribucions a la geometria algebraica i 

l’impacte transformador d’aquestes en 

teoria de nombres, en teoria de represen-

tacions i en camps relacionats.

— 13 i 14 de desembre de 2013. 

50a Olimpíada Matemàtica. En la fase 

catalana de la 50a Olimpíada Matemàti-

ca, el tribunal, presidit per Agustí Reven-

tós (UAB), va prendre l’acord d’atorgar 

els premis següents:

•  Primers premis: Gerard Orriols 
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Giménez (2n de batxillerat, Aula Escola 

Europea, Barcelona), Laura Peña Queral-

ta (2n de batxillerat, Institut Jaume Vicens 

Vives, Girona) i Eloi Torrents Juste (1r de 

batxillerat, Aula Escola Europea, Barce-

lona).

•  Segons  premis:  José  Andres 

Ballester Huesca (2n de batxillerat, Insti-

tut Jaume Vicens Vives, Girona), Josep 

Maria Gallegos Saliner (2n de batxillerat, 

Institut Jaume Vicens Vives, Girona) i Pau 

Mir García (2n de batxillerat, IES de Sant 

Quirze del Vallès).

•  Tercers premis: Jordi Bosch (1r 

de batxillerat, Institut Jaume Vicens Vives, 

Girona), Carles Domingo Enrich (2n de 

batxillerat, Escola Pia, Vilanova i la Gel-

trú) i Inés Franch López (2n de batxille-

rat, Aula Escola Europea, Barcelona).

— Primer semestre del 2014.  

IV Marató de Problemes. Concurs telemà-

tic, adreçat principalment a estudiants de 

3r i 4t d’ESO, que consta de quinze pro-

blemes. En la quarta edició, els primers 

premis foren concedits a Pau Autrand 

(Escolàpies Sant Martí, Barcelona), Gui-

llem Casadesús (Institut Antoni Torroja, 

Cervera), Jordi Castellví (Aula Escola 

Europea, Barcelona) i Arnau Creus (Ins-

titut Antoni Torroja, Cervera).

— 1 de febrer a 23 d’abril de 

2014. X Concurs de Relats Cangur. En 

aquesta desena edició del concurs de relats 

de contingut relacionat amb el món de les 

matemàtiques, l’obra guanyadora del 

primer premi fou la Bíblia en nombres, 

d’Andrea Gaston Codony, alumna de 4t 

d’ESO del Col·legi Bon Salvador, de Sant 

Feliu de Llobregat. I els dos accèssits 

s’atorgaren al relat Un viatge inesperat, de 

Núria Surrell Rafart, estudiant de 3r d’ESO 

de l’Institut Narcís Xifra i Masmitjà de 

Girona, i a Un ermità que no sap comptar, 

relat d’Ignasi Eiriz Alonso, alumne de 4t 

d’ESO de l’Institut Dolors Mallafré i Ros 

de Vilanova i la Geltrú. Els premis es lliu-

raren el 15 de maig de 2014 a l’Auditori 

del Campus de la Ciutadella de la UPF, a 

Barcelona, en el marc de la cerimònia del 

lliurament de premis de la Prova Cangur i 

d’altres activitats de la SCM.

— 20 de març de 2014. Prova 

Cangur 2014, convocada per la SCM i 

organitzada per les respectives comissions 

balear, valenciana i catalana. En aquesta 

edició va constar de trenta reptes mate-

màtics, de dificultat creixent i de resposta 

tancada, amb cinc opcions per a cada 

problema. Els guanyadors foren els se-

güents:

•  Guanyadors absoluts dels qua-

tre nivells: nivell 1 (alumnes de 3r d’ESO): 

Jordi Rodríguez Manso (Col·legi Pare 

Manyanet, Barcelona); nivell 2 (alumnes 

de 4t d’ESO), ex-aequo: David Julià 

Galindo (Escola Mare de Déu del Portal, 

Batea), Martí Oller Riera (IES de Puig-

reig) i Ferran Pedemonte Bernat (Institut 

Costa i Llobera, Barcelona); nivell 3 

(alumnes de 1r de batxillerat o de cicles 

formatius de grau mitjà): Joan Llobera 

Querol (Institut Samuel Gili i Gaya, Llei-
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da), i nivell 4 (alumnes de 2n de Batxille-

rat o de cicles formatius de grau superior): 

Pau Mir Garcia (IES de Sant Quirze del 

Vallès).

•  Pins de plata: Mario Balbuena 

Azcona (Balears), Inés Franch López (Ca- 

talunya), Josep Maria Gallegos Saliner 

(Catalunya), Pau Mir García (Catalunya), 

Gerard Orriols Giménez (Catalunya), Joel 

Suñé Margineda (Catalunya), Damià 

Torres Latorre (País Valencià).

L’acte de lliurament dels premis 

se celebrà el 15 de maig a l’Auditori del 

Campus de la Ciutadella de la UPF, amb 

l’assistència de la consellera d’Ensenya-

ment, Irene Rigau.

— 21 de maig de 2014. 17a Tro-

bada Matemàtica Anual: «Divulgació, 

difusió i comunicació a la matemàtica 

catalana». Aquesta edició va tenir una 

roda d’intervencions curtes, coordinada 

per Anton Aubanell, a càrrec de Laura 

Morera (eXplorium), Pere Renom (Què-

quicom), Pura Fornals i Josep Rey (Museu 

de Matemàtiques de Catalunya), Sergi 

Múria (vídeoMAT i Matemàtiques en 

Acció), Montserrat Alsina (Les Matemà-

tiques i la Vida), Raúl Fernández i Sergi 

del Moral (xarxes socials) i Pau Senra 

(DDC més enllà de la Matemàtica).

Col·laboració amb altres projectes  

i entitats

— Estalmat (Estímul del Talent Matemà-

tic), un projecte de la Real Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

amb el patrocini del Consell Superior 

d’Investigacions Científiques, que té per 

objectiu detectar i estimular el talent 

precoç en les matemàtiques.

— «Bojos per les matemàtiques», 

proposta conjunta amb la FEEMCAT, que 

rep el suport i la col·laboració de la Fa-

cultat de Matemàtiques de la UB, el De-

partament de Matemàtiques de la UAB, 

la Facultat de Matemàtiques i Estadística 

de la UPC, la UPF i el Centre de Recerca 

Matemàtica. Consisteix en un curs que 

dura un any, dirigit a alumnes de primer 

de batxillerat científic amb la finalitat de 

fomentar la vocació científica i l’entusi-

asme per les matemàtiques.

— «Fem Matemàtiques», activitat 

organitzada anualment per la FEEMCAT, 

amb el suport del Departament d’Ense-

nyament, per a contribuir al desenvolu-

pament de la competència matemàtica en 

alumnes de sisè de primària i primer cicle 

de l’ESO.

— Museu de Matemàtiques de 

Catalunya.

Relacions institucionals

El president de la Societat va assistir als 

següents actes i reunions relacionats amb 

altres societats i associacions nacionals i 

internacionals:

— 17 d’octubre de 2013. Entrega 

a títol pòstum de la Medalla de la UPF a 

Vicent Caselles.

— 18 d’octubre de 2013. Acte en 

commemoració de l’Any Internacional de 
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l’Estadística, celebrat al Parlament de 

Catalunya.

— 15 de gener de 2014. Reunions 

del Comité Ejecutivo i el Comité Español 

de Matemáticas (CEMAT), a la seu de 

l’IEC.

— 16 i 17 de gener de 2014. 

Reunió a l’IEC del Centre Internacional 

de Mathématiques Pures et Appliquées 

(CIMPA).

— 2 de febrer de 2014. Inaugu-

ració de l’espai expositiu permanent 

 «Ex periències matemàtiques», al Palau 

Mer cader de Cornellà, gestionat pel 

 MMACA.

— 11 d’abril de 2014. Reunió  

de presidents de la EMS (Societat Euro- 

pea de Matemàtiques), a Istanbul (Tur-

quia).

— 3 i 4 de maig de 2014. IV Tro- 

bada de Societats Matemàtiques de Parla 

Catalana, al pati d’armes del Castell de 

Bellver (Palma de Mallorca).

— 4 a 6 de maig de 2014. VII 

Seminari del Projecte Estímul del Talent 

Matemàtic, adreçat al professorat de les 

diferents comunitats per a posar en comú 

experiències del projecte ESTALMAT. 

Tingué lloc a la seu de l’IEC.

— 23 de maig de 2014. Reunió 

del CIMPA a París.

— 18 i 20 de juny de 2014. Con-

grés Textit XIV Encuentro de Álgebra 

Computacional y Aplicaciones (EACA 

2014), celebrat a la seu de l’IEC.

— 28 i 29 de juny de 2014. Ce-

lebració del Consell de la Societat Euro-

pea de Matemàtiques, a l’Auditori Anto-

nio Beristain del Campus de Gipuzkoa 

de la Universitat del País Basc (Sant 

Sebastià).

— 30 de juny a 4 de juliol de 

2014. Primer Congrés Conjunt entre  

la Unione Matematica Italiana (UMI), la 

Real Sociedad Matemática Española 

(RSME), la Sociedad Española de Ma-

temática Aplicada (SEMA), la Società 

Italiana per la Matematica Applicata e 

Industriale (SIMAI) i la SCM. El Congrés 

fou patrocinat per la Societat Europea de 

Matemàtiques i se celebrà a la Facultat  

de Ciència i Tecnologia de la Universi- 

tat del País Basc (Bilbao).

Concessió de Fons de Promoció 

d’Activitats

— Joint ALAMA-GAMM/ANLA 2014.

— Encuentros de Álgebra Com-

putacional y Aplicaciones (EACA 2014).

— IX Jornada de Matemàtica 

Discreta i Algorítmica 2014.

— II Spanish Young Topologists 

Meeting.

— Planter de Sondeigs i Experi-

ments 2014.

— Juliols a la UB.

— Jornades de GeoGebra.

— Seminari Estalmat.

— Trobada d’estudiants Jornada 

d’Investigadors Predoctorals Interdiscipli-

nària.
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Premis

51è Premi Évariste Galois de la Societat 

catalana de Matemàtiques

El Premi Évariste Galois de la Societat 

Catalana de Matemàtiques fou instituït el 

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

bibliogràfic o d’assaig sobre matemàti-

ques. En la seva 51a convocatòria, inclo-

sa en el LXXXIII Cartell de premis i de 

borses d’estudi de l’IEC, la Societat, a 

proposta d’una ponència integrada per 

Josep Vives, Joaquim Ortega i Frederic 

Utzet, va acordar premiar el treball anà-

lisi multivariant de sèries temporals, de 

Ferran Antoni Mazaira. L’acte de lliura-

ment del premi va tenir lloc el 22 d’abril 

de 2014, a la Sala Prat de la Riba de l’IEC, 

en la cerimònia dels Premis Sant Jordi 

2014.

Publicacions

Butlletí de la Societat catalana de Ma-

temàtiques, volum 28, núm. 2 (2013); 

volum 29, núm. 1 (2014).

Noubiaix, núm. 33 (octubre 2013); núm. 

34 (juny 2014).

ScM/Notícies, núm. 34 (juliol 2013).
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Societat Catalana de Geografia

Any de fundació: 1935

junta diREctiva

Presidència: josEP olivERas samitiER

Vicepresidència: jEsús BuRguEño RivERo

Tresoreria: alBERt Pèlachs mañosa

Secretaria: RafaEl giménEz caPdEvila

Vocalia primera anna oRtiz guitaRt

Vocalia segona núRia BEnach RoviRa

Vocalia tercera jaumE fEliu toRREnt

Vocalia quarta RosER sERRa coma

Vocalia cinquena xaviER úBEda caRtañà

Vocalia sisena M. caRmE montanER gaRcia

Delegat de l’IEC:  joan vilà-valEntí

Nombre de socis:  426

Assemblea General Ordinària

El 12 de juny del 2014, tingué lloc l’As-

semblea General Ordinària de socis i sòcies 

de la Societat Catalana de Geografia (SCG), 

corresponent al curs 2013-2014. Obrí 

l’acte el president, Josep Oliveras Samitier, 

el qual destacà algunes de les activitats 

dutes a terme. A continuació, es presentaren 

i s’aprovaren l’acta de l’anterior Assemblea 

General Ordinària, la memòria d’activitats 

del curs 2013-2014, l’estat de comptes del 

2013 i el pressupost del 2014. Tot seguit es 

procedí a la renovació de la Junta Directiva, 

en la qual no hi hagué canvis pel que fa a 

l’assignació de càrrecs.

Activitats científiques

conferències i presentacions 

— 1 d’octubre de 2013. «El paisatge físic 

i cultural de la Serra de Tramuntana», a 

càrrec de Vicenç M. Rosselló i Verger. 

— 24 d’octubre de 2013. «Paul 

Vidal de La Blache et la modernité», 

conferència inaugural del curs a càrrec de 

Vincent Berdoulay (Universitat de Pau). 

Durant l’acte es presentà el llibre Geogra-

fia general i regional. l’obra a annales 

de Géographie (1891-1919), editat per la 

Societat Catalana de Geografia. 

— 30 d’octubre de 2013. «La fine 

del Nuovo Mondo e l’inizio del nostro: il 
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ritorno della geografia», ponència impar-

tida per Franco Farinelli, professor de la 

Università di Bologna i president de l’Asso-

ciazione dei Geografi Italiani, al Centre 

de Cultura Contemporània de Barcelona, 

en l’acte de presentació del llibre de Ber-

nat Lladó, franco farinelli. Del mapa al 

laberinto.

— 14 de novembre de 2013. «El 

paper de l’Enric Lluch en el debat sobre 

l’organització i ordenació territorial de 

Catalunya», sessió acadèmica a l’IEC en 

record d’Enric Lluch. Els ponents foren 

Pilar Riera, Ricard Pié i Jesús Burgueño, 

i l’acte fou presidit per Josep González-

Agàpito, president de la Secció de Filoso-

fia i Ciències Socials de l’IEC. La sessió 

fou organitzada juntament amb la Socie-

tat Catalana d’Ordenació del Territori i 

l’Associació Catalana de Ciència Regional.

— 21 de novembre de 2013. 

Presentació a l’IEC del llibre Reptes en la 

cartografia del paisatge. Dinàmiques 

territorials i valors intangibles, editat per 

l’Observatori del Paisatge de Catalunya, 

en què participaren M. Carme Montaner, 

cap de la Cartoteca de l’Institut Cartogrà-

fic de Catalunya i vocal de la Junta de 

Govern de la Societat Catalana de Geo-

grafia, i Joan Nogué, director de l’Obser-

vatori del Paisatge de Catalunya.

— 17 de desembre de 2013. 

«Xarxes fragmentades: Migració interna-

cional des de la ciutat de Mèxic», a càrrec 

de Cristóbal Mendoza, de la Universidad 

Autónoma Metropolitana de Mèxic.

— 14 de gener de 2014, «Els 

orígens històrics i geogràfics de l’aigua 

mineral envasada a Catalunya», a càrrec 

d’Àlex Nobajas (Keele University).

— 13 de febrer de 2014. Presen-

tació a l’IEC del llibre costums sobre 

termenals, camins i aigües en terres de 

pagès, reedició de l’obra publicada per 

l’Oficina d’Estudis Jurídics de la Manco-

munitat de Catalunya l’any 1921. L’acte 

fou presidit pel president de la Diputació 

de Barcelona i el president de l’IEC, i 

inclogué la conferència «La significació 

política i institucional de la Mancomuni-

tat per al catalanisme», de Jordi Casassas 

i Ymbert, membre de l’IEC. 

— 17 i 18 de febrer de 2014. 

Cicle de conferències cooperació interre-

gional i transfronterera als Pirineus, or-

ganitzat amb el Departament d’Humani-

tats de la Universitat Pompeu Fabra i amb 

el suport de Diàleg Associació d’Amistat 

Catalano-Francesa.

— 26 de febrer de 2014. Presen-

tació a l’IEC del llibre Repensar el estado. 

crisis económica, conflictos territoriales 

e identidades políticas en españa, editat 

per Josefina Gómez Mendoza, Rubén C. 

Lois González i Oriol Nel·lo Colom, a 

càrrec del president de la Societat Cata-

lana de Geografia.

— 6 de març de 2014. «Vint anys 

després dels grans incendis de la Catalu-

nya Central (1994-2014)», a càrrec de 

Roser Rodríguez Carreras, de la Univer-

sitat de Barcelona.
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— 12 de març de 2014. Presen-

tació i acte de donació per part de Mont-

serrat Galera i Monegal, sòcia honorària 

de la Societat Catalana de Geografia, d’un 

facsímil pintat a mà sobre pergamí de 

l’atles català de 1375, de Cresques Abra-

ham, i d’un exemplar del llibre de J. A. A. 

Buchon i J. Tastu, Notice d’un atlas en 

langue catalane. Manuscrit de l’an 1375, 

editat a París el 1839. Durant l’acte, ce-

lebrat a la seu de l’IEC, Galera pronuncià 

la conferència «La història dels 600 anys 

de l’atles català de 1375». 

— 19 de març de 2014. Presen-

tació del llibre los ríos de la zona árida 

peruana, de Gonçal de Reparaz, a càrrec 

d’Oriol Nel·lo, membre de l’IEC, en què 

també participaren la filla de l’autor, 

María del Carmen de Reparaz; Jaume 

Miranda, director de l’Institut Cartogràfic 

de Catalunya i editor del llibre, i Josep 

Oliveras, president de la Societat Catala-

na de Geografia.

— 27 de març de 2014. «Calidad 

de vida urbana en Chile: evaluación de 

indicadores», a càrrec de la geògrafa Ana 

María Cabello Quiñones, directora de la 

carrera de Pedagogía en Historia, Geogra-

fía y Ciencias Sociales, de la Universidad 

Autónoma de Chile, Sede Talca.

— 9 d’abril de 2014. experiènci-

es de treball de joves geògrafs, acte cele-

brat a l’IEC i organitzat juntament amb 

la Delegació del Col·legi de Geògrafs a 

Catalunya i l’Associació de Geògrafs Pro-

fessionals de Catalunya, sota la presidèn-

cia de Jaume Busquets, president de la 

Delegació del Col·legi de Geògrafs a Ca-

talunya, i Josep Oliveras, president de la 

Societat Catalana de Geografia. Les po-

nències foren a càrrec d’Ignasi Ballús 

(«L’elaboració de la Via Catalana des de 

la Geografia i a través del SIG») i de Neus 

Motllor («Una experiència d’emprenedo-

ria rural al Pallars Sobirà»).

— 29 d’abril de 2014. «El Raval 

de Barcelona, laboratori d’estudis ur-

bans», de Carles Carreras, Sergi Martínez 

Rigol i Lluís Frago, professors del Depar-

tament de Geografia Humana de la Uni-

versitat de Barcelona.

— 15 de maig de 2014. Presen-

tació a l’IEC del llibre Geographies of 

tourism. european Research Perspectives, 

de Julie Wilson i Salvador Anton, a càr- 

rec de Gemma Cànovas, catedràtica d’anà- 

lisi geogràfica regional de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

— 22 de maig de 2014. «Els ni-

vells de govern local a Europa», de Xavier 

Bertrana Horta, professor del Depar-

tament de Dret Constitucional i Ciència 

Po lítica de la Universitat de Barcelona i 

cap del Servei de Planificació i Avaluació 

de la Diputació de Barcelona.

— 12 de juny de 2014. «Model 

territorial i transformacions socials en els 

darrers decennis a Mallorca. Efectes en la 

mobilitat i oportunitats per a un canvi 

modal», a càrrec de Joana Maria Seguí 

Pons, de la Universitat de les Illes Balears. 
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Sortides d’estudi i viatges

— 26 d’octubre de 2013: Visita a Marto-

rell i al ceramista Sedó (Esparreguera). 

Assistència a la taula rodona, a l’Ajunta-

ment de Martorell, sobre l’urbanisme i les 

infraestructures al voltant de Martorell.

— 8 de febrer de 2014. Visita al 

jaciment arqueològic del Born, a Barcelo-

na, i recorregut pel barri de la Ribera sota 

el guiatge de Josep Oliveras.

— 12-20 d’abril de 2014. Viatge 

a Sardenya. Organitzat per l’Associació 

per a la Recerca d’Altres Cultures (ARAC).

— 26 d’abril de 2014. Visita a 

Perpinyà, dins la sèrie «Ciutats d’alta ve-

locitat».

— 14 de juny de 2014. Visita al 

Camí de la Sal de la Serra del Cadí (Alt 

Urgell).

col·loquis i jornades

— 2 a 4 d’octubre de 2013. Participació 

de la SCG en el col·loqui «La representa-

ció cartogràfica de la ciutat a la penínsu-

la Ibèrica (segles xvii-xix)», que s’impartí 

al Palau del Lloctinent (Arxiu de la Co-

rona d’Aragó) de Barcelona i a la Facultat 

de Geografia i Història de la Universitat de 

Barcelona.

— 28 de gener de 2014. Jornada 

l’organització territorial dels governs 

locals. afectacions, reptes i qüestions 

pendents en els projectes de reforma local, 

organitzada en col·laboració amb la Di-

putació de Barcelona, que se celebrà a la 

seu de l’IEC.

— 29 de març de 2014. Jornada 

la conservació del patrimoni natural de 

catalunya, problemàtica, anàlisi i opor-

tunitats. Tingué lloc a la seu de l’IEC i fou 

organitzada en col·laboració amb la Ins-

titució Catalana d’Història Natural i altres 

entitats.

Premis

Inclòs dins el LXXXIII Cartell de premis 

i de borses d’estudi de l’IEC, el X Premi 

Joan Palau Vera de Geografia, ofert a es-

tudiants de batxillerat, restà desert. 

El Premi Lluís Casassas i Simó, 

ofert a un treball d’investigació sobre geo-

grafia, a proposta d’una ponència formada 

per Carme Montaner, Anna Ortiz i Pau 

Avellaneda, fou atorgat al treball immigra-

ció i ciutat. agrupació i segregació espa-

cial de la població de nacionalitat marro-

quina a tarragona, 2004-2012, presentat 

per Hicham Achebak i amb el professor 

Joan Alberich, de la Universitat Rovira i 

Virgili, com a tutor. També es concedí una 

menció honorífica al treball cartografia i 

gestió de l’aigua: els plànols del canal de 

la infanta de tomàs Soler i ferrer i Joan 

ferrer i Mestres (1838-1852), presentat 

per Meritxell Gisbert i amb el professor 

Francesc Nadal, de la Universitat de Bar-

celona, com a tutor.

Publicacions

costums sobre termenals, camins i aigües 

(2013). Reedició de l’obra publicada 

el 1921 per l’Oficina d’Estudis Jurí-
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dics de la Mancomunitat de Catalu-

nya.

Nomenclátor que comprende las pobla-

ciones… de españa (1860) (2014). 

Edició de la informació referida a les 

terres de parla catalana.

treballs de la Societat catalana de Geo-

grafia, núm. 75 (juny 2013); núm. 76 

(desembre 2013); núm. 77 (juny 

2014).

El web de la Societat (scg.iec.cat)

L’obrador obert, editat per Pau Alegre, 

ha continuat informant mitjançant anun-

cis, convocatòries, notícies, cròniques i 

ressenyes de tots els actes celebrats a la 

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

titucions d’interès geogràfic, com són 

conferències, congressos, col·loquis, pre-

mis, llibres i revistes. Conté cinc-centes 

ressenyes de llibres escrits per membres 

de la Societat i la totalitat de la revista en 

versió digital.

D’altra banda, s’ha posat en mar-

xa provisionalment el web eines i recur- 

sos per a l’ensenyament de la geografia 

(en senyament-geografia.espais.iec.cat). 

Obituari

Durant el curs 2013-2014, han traspassat 

els socis honoraris Joan Rebagliato i Font 

(5 d’octubre de 2013) i Albert Compte i 

Freixanet (25 de febrer de 2014), i els 

socis Edmon Gimeno i Font (3 de gener 

de 2014) i Lluís Puntís i Pujol (23 de  

març de 2014).
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Societat Catalana d’Estudis Històrics 

Any de fundació:  1946

Junta diREctiva

Presidència: jaumE soBREqués callicó

Vicepresidència i tresoreria: alfREd PéREz-BastaRdas

Secretaria: santiago izquiERdo BallEstER

Responsable del butlletí: maRta PREvosti monclús

comissió ciEntífica: josEP maRia figuEREs aRtiguEs

 mERcè moRalEs montoya

 tündE mikEs (història medieval)

  joaquim nadal faRRERas (història moderna i con-

temporània)

 josEP m. Roig Rosich (història contemporània)

  antoni dalmau RiBalta (història del moviment 

social i del moviment obrer)

 antoni iglEsias fonsEca (paleografia i diplomàtica)

Delegat de l’IEC: alBERt BalcElls gonzálEz

Nombre de socis:  206

Activitats

El curs 2013-2014, la Societat Catalana 

d’Estudis Històrics, juntament amb el 

Centre d’Història Contemporània de 

Catalunya (Departament de la Presidèn-

cia de la Generalitat de Catalunya), orga-

nitzà les activitats següents, generalment 

a la seu de l’IEC:

— Acte de presentació del llibre 

el Parlament de catalunya. República, 

Guerra civil i exili, de Mercè Morales. Se 

celebrà al Palau del Parlament, el 30 de 

setembre de 2013.

— Jornada la Via catalana 

1701-2014: la construcció de la nació 

política. Fou organitzada conjuntament 

amb el grup de recerca Ideologies i Socie-

tat a la Catalunya Contemporània (Uni-

versitat Rovira i Virgili) i es portà a terme 

a la Sala de Graus del Campus Catalunya 

de la Universitat Rovira i Virgili, el 15 

d’octubre de 2013.
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— «Els catalans de fa mil anys a 

través de les escriptures judicials», sessió 

acadèmica amb motiu de la presentació 

del llibre Justícia i poder a catalunya 

abans de l’any mil, de Josep M. Salrach, 

membre de l’IEC. Fou organitzada con-

juntament amb el Museu d’Història de 

Catalunya (Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya) i Eumo Edito-

rial. La sessió es dugué a terme a l’Audi-

tori del Museu d’Història de Catalunya, 

el 16 d’octubre de 2013.

— «Muret, 1213: tòpics i llocs 

comuns d’una batalla decisiva, vuit segles 

després», conferència inaugural del curs 

2013-2014 a càrrec de Martín Alvira 

Cabrer, professor titular del Departament 

d’Història Medieval de la Facultat de 

Geografia i Història de la Universitat 

Complutense de Madrid. Se celebrà el 29 

d’octubre de 2013.

— Jornada Solé Barberà i els 113 

de l’assemblea de catalunya. Fou orga-

nitzada conjuntament amb l’Associació 

Catalana de Juristes Demòcrates i la So-

cietat Catalana d’Estudis Jurídics, i es va 

dur a terme el 4 de novembre de 2013.

— Presentació del llibre la ciutat 

de les joguines. Barcelona, 1840-1918, de 

Pere Capellà, el 18 de novembre de 2013.

— Simposi espanya contra ca-

talunya: una mirada històrica (1714-

2014), que tingué lloc a l’IEC del 12 al 

14 de desembre de 2013. Precedit d’un 

gran ressò mediàtic provocat per les reac-

cions contràries a la seva realització, va 

ser seguit per un públic nombrós que va 

omplir la Sala Prat de la Riba. Entre les 

ponències presentades, que van fer un 

repàs exhaustiu dels darrers tres-cents 

anys d’intent d’anorreament econòmic, 

institucional, lingüístic o historiogràfic de 

la nació catalana, cal destacar les aporta-

cions de Josep Fontana, que va pronun-

ciar la lliçó inaugural titulada «Espanya 

i Catalunya, tres-cents anys de conflicte 

polític», i de Jordi Maluquer de Motes o 

de Francesc Roca, que, conjuntament amb 

la resta de participants, van dotar el sim-

posi d’un alt nivell acadèmic. La ponència 

«La humiliació com a desencadenant de 

l’eclosió independentista», pronunciada 

per Salvador Cardús, membre de l’IEC i 

professor de sociologia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, va cloure el 

simposi.

— «L’economia catalana abans i 

després del 1714, continuïtat i canvi», 

conferència a càrrec de Jaume Torras i 

Elías. Fou organitzada conjuntament amb 

la Societat Catalana d’Economia, el 3 de 

març de 2014.

— Jornada l’abat escarré en el 

50è aniversari de les seves declaracions a 

‘le Monde’. 27 de març de 2014:

— Simposi la Universitat a ca-

talunya, ahir i avui. 21 de maig de 2014.

— 2 de juliol de 2014: Jornada 

francesc candel i la seva obra. De la 

postguerra a la transició. Fou organitza-

da conjuntament amb la Fundació Lluís 

Carulla i la Fundació Paco Candel.

 Memoria 2013-2014.indb   424 08/03/17   11:09



So
c

ie
t

a
t

S 
fi

l
ia

l
S

425

Premis

El Premi de la Societat Catalana d’Estu-

dis Històrics, instituït l’any 1996 i ofert a 

un treball d’investigació, bibliogràfic o 

d’assaig sobre un tema d’història dels 

Països Catalans, quedà desert en la seva 

divuitena convocatòria, inclosa en els 

Premis Sant Jordi 2014, corresponents al 

LXXXIII Cartell de premis i de borses 

d’estudi de l’IEC. Tanmateix, a proposta 

d’una ponència integrada per Mercè Mo-

rales, Josep M. Figueres i Santiago Izquier-

do, la Societat acordà atorgar accèssits a 

Cristian Palomo Reina, pel treball iden-

titat i vocabulari nacional català a la 

catalunya moderna, i a Marc Ponts  

Barrachina, per la família, la casa, l’obra- 

dor i la terra en la crisi i en la Guerra dels 

Segadors (1592-1652).

Publicacions

S’ha publicat el volum 24 del Butlletí de 

la Societat catalana d’estudis Històrics, 

corresponent al 2013.

La Societat ha donat suport a 

l’edició del llibre d’Alfred Pérez-Bastar-

das, els cartells de ‘la frase quincenal’. 

feixisme, totalitarisme, cabdillatge i au-

tarquia en la propaganda de fet y de las 

JoNS (Barcelona, Base, 2013).
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Societat Catalana d’Estudis Jurídics

Any de fundació: 1995*

junta diREctiva

Presidència: josEP cRuanyEs toR

Vicepresidència primera: fRancEsc xaviER gEnovER huguEt

Vicepresidència segona: joRdi figa lóPEz-faloP

Tresoreria: oRiol sagaRRa tRias

Secretaria: josEP sERRano dauRa

Vocalia: joRdi Pujol moix

 josEP vilajosana RuBio

Delegat de l’IEC: joRdi cots monER

Nombre de socis: 77

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

Activitats

El curs 2013-2014, la Societat Catalana 

d’Estudis Jurídics organitzà el cicle de 

conferències el dret català tres-cents anys 

després de la Guerra de Successió, que va 

incloure les sessions següents:

— Conferència inaugural «El 

sentit de la resistència dels catalans 

(1713-1714)», a càrrec de Joaquim Al-

bareda, de la Universitat Pompeu Fabra, 

que tingué lloc a la seu de l’IEC el 8 

d’octubre de 2013.

— «La desactivació de la doctrina 

després de la derrota», a càrrec de Josep 

Capdeferro, de la Universitat Pompeu 

Fabra, que es va impartir a la Universitat 

Internacional de Catalunya el 16 d’octu-

bre de 2013.

— «L’observança constitucional 

en el dret públic català», a càrrec d’Eva 

Serra, membre de l’IEC i de la Universitat 

de Barcelona, que es va dur a terme a la 

seu de l’IEC el 23 d’octubre de 2013.

— «El dret català sota el règim de 

Nova Planta», a càrrec de Sebastià Solé, 

de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Tingué lloc a la seu de l’IEC el 30 d’octu-

bre de 2013.

— «L’heretgia en el dret català 

medieval (s. xii-xiii)», a càrrec de Sergi 

Grau, de l’Institut d’Estudis Medievals de 

la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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Tingué lloc a la Universitat Internacional 

de Catalunya el 13 de novembre de 2013.

— «Els efectes de la sentència del 

Tribunal Constitucional 31/2010 en l’Es-

tatut d’Autonomia de Catalunya», a càr-

rec de Xavier Forcadell, de la Universitat 

Rovira i Virgili. Se celebrà a la Universi- 

tat Autònoma de Barcelona el 21 de no-

vembre de 2013.

— «El règim de participació en 

els guanys en el Codi civil de Catalunya: 

una aproximació crítica», a càrrec de 

Susana Navas, de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona. Tingué lloc a la Univer-

sitat de Barcelona el 27 de novembre de 

2013.

— «Parelles de fet: legislació au-

tonòmica i jurisprudència constitucional», 

a càrrec d’Esperança Ginebra, de la Uni-

versitat de Barcelona, celebrada a l’Il-

lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona el 

15 de gener de 2014.

— «Relacions familiars i respon-

sabilitat civil», a càrrec d’Ester Farnós, 

de la Universitat Pompeu Fabra, duta a 

terme a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona el 27 de gener de 2014.

— «La prova biològica en el pro-

cés civil», a càrrec de Cristina Riba, de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

Tingué lloc a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 

de Barcelona el 5 de febrer de 2014.

— «La contribució de la Manco-

munitat de Catalunya a la recuperació de 

les institucions d’autogovern», a càrrec  

de Judith Gifreu, directora de la Càtedra 

Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics 

Locals de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Se celebrà a la seu de l’IEC el 

12 de febrer de 2014. 

— «La potestat parental», a càr-

rec d’Esteve Bosch, de la Universitat 

Rovira i Virgili. S’impartí a l’Il·lustre Col-

legi d’Advocats de Barcelona el 19 de 

febrer de 2014.

— «Els drets d’adquisició al Codi 

civil de Catalunya», a càrrec de l’advocat 

Joan M. Raduà, duta a terme a l’Il·lustre 

Col·legi d’Advocats de Barcelona el 26 de 

febrer de 2014.

— «La protecció dels deutors 

hipotecaris davant de clàusules abusives», 

a càrrec de Xavier Cecchini, de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona. Tingué lloc 

a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barce-

lona el 5 de març de 2014.

— «Població envellida i testa-

ment», a càrrec d’Antoni Vaquer, de la 

Universitat de Lleida, celebrada a l’Il-

lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona el 

12 de març de 2014. 

— «Els pactes successoris en el 

Codi civil», a càrrec del notari Lluís Jou. 

Tingué lloc a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 

de Barcelona el 19 de març de 2014. 

— «Justícia i legalitat de l’auto-

determinació nacional i la secessió. Refle-

xions entorn de la independència de Ca-

talunya», a càrrec de Pau Bossacoma, de 

la Universitat Pompeu Fabra. Se celebrà 

a la Universitat Pompeu Fabra el 25 

d’abril de 2014.
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— «La responsabilitat penal de les 

persones jurídiques», a càrrec de Raquel 

Montaner, de la Universitat Pompeu Fabra. 

Es portà a terme a l’Il·lustre Col·legi d’Ad-

vocats de Barcelona el 7 de maig de 2014.

— «Responsabilitat civil per di-

famacions a Internet», a càrrec d’Antoni 

Rubí, de la Universitat Pompeu Fabra, 

celebrada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 

de Barcelona el 14 de maig de 2014.

— Conferència de clausura: «Tres- 

cents anys després, en el camí cap a l’es-

tat propi», a càrrec de Marcel Mateu, de 

la Universitat Oberta de Catalunya. Es 

dugué a terme a la seu de l’IEC el 28 de 

maig de 2014.

D’altra banda, la Societat, conjun-

tament amb la Societat Catalana de 

Terminologia, organitzà la conferència 

«La lingüística forense i el paper del pèrit 

lingüista». Fou a càrrec de Sheila Queralt 

i Núria Gavaldà, de la Universitat Pompeu 

Fabra, i tingué lloc a la seu de l’IEC el 2 

d’abril de 2014.

Jornades

El 4 de novembre de 2013, la seu de l’IEC 

acollí la jornada d’homenatge a Solé i 

Barberà i als 113 de l’Assemblea de Ca-

talunya. Organitzada conjuntament amb 

el Centre d’Història Contemporània de 

Catalunya i la Societat Catalana d’Estu- 

dis Històrics, inclogué les conferències 

següents:

— «La unitat antifranquista», a 

càrrec de Giaime Pala, del Centre d’Estu-

dis sobre Moviments Socials de la Univer-

sitat Pompeu Fabra.

— «Solé i Barberà a la presó», a 

càrrec de Josep Lluís Carod-Rovira, di-

rector de la Càtedra Universitat Pompeu 

Fabra sobre Diversitat Social.

— «Solé i Barberà, advocat dels 

treballadors», a càrrec de Joan Coscubie-

la, diputat d’Iniciativa per Catalunya al 

Congrés dels Diputats.

— «La generació republicana», a 

càrrec d’Andreu Mayayo, catedràtic d’his-

tòria contemporània de la Universitat de 

Barcelona.

Els dies 10 i 11 d’abril de 2014, 

tingueren lloc a la seu de l’IEC les jorna-

des ciutats i dinàmica relacional al Me-

diterrani, que s’organitzaren conjunta-

ment amb la Universitat Internacional de 

Catalunya i l’Institut Europeu de la Me-

diterrània (IEMed).

Del 9 a l’11 de maig de 2014, 

conjuntament amb la Universitat Inter-

nacional de Catalunya i l’Ajuntament 

d’Arnes, la Societat participà en l’orga-

nització de la jornada el municipi al segle 

xviii. el cas d’arnes, terra alta, que tingué 

lloc al cinema municipal d’Arnes.

Altres

Durant el curs 2013-2014, es presentà 

el llibre Manual per a la independència. 

ara és l’hora, catalans!, de Dolors Feliu 

Torrent, directora general de Serveis 

Consultius del Departament de la Presi-

dència de la Generalitat de Catalunya, i 
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editat per Angle Editorial. La presenta-

ció, a càrrec de Mercè Barceló Serrama-

lera, catedràtica de dret constitucional 

de la Universitat Autònoma de Barcelona 

i membre de la Comissió Jurídica Asses-

sora de la Generalitat de Catalunya, se 

celebrà a la seu de l’IEC el 3 d’octubre 

de 2013.

Finalment, la Societat féu el segui-

ment de l’edició de veus per al Dicciona-

ri jurídic català.

Publicacions

Revista catalana de Dret Privat, núm. 13 

i 14.

Revista de Dret Històric català, núm. 12.
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Societat Catalana d’Economia

Any de fundació:  1977*

junta diREctiva

Presidència: EduaRd aRRuga valERi 

vicepresidència: joan Ramon RoviRa homs

Secretaria: antoni montsERRat solé

Tresoreria: humBERt sanz gaRcía

Vocalia: louRdEs BEnERia faRRé

 alExandRE chEcchi lang

 jaumE PadRós EnamoRado

 àngEls RoquEta RodRíguEz

 josEP maRia suRís joRdà

Delegat a Madrid: josEP m. nus Badia 

Delegat de l’IEC: joaquim muns alBuixEch 

Nombre de socis: 239

* La Societat Catalana d’Economia fou fundada l’any 1951 com a Societat Catalana d’Estudis Ju- 
rídics, Econòmics i Socials, integrada com a filial de l’IEC l’any 1977 i reestructurada com a Societat 
Catalana d’Economia l’any 1986.

Assemblea General

La Junta Directiva s’ha reunit els dies 21 

d’octubre de 2013 i 3 de febrer, 3 de març, 

28 d’abril i 16 de juny de 2014.

Conferències

— «La reemergència econòmica d’Àsia-

Pacífic: com afecta les empreses, els pro-

fessionals i els ciutadans en general», 

conferència inaugural del curs de la Socie-

tat Catalana d’Economia (SCE) 2013-

2014, a càrrec de Jaume Giné i Daví, 

pro fessor de la Facultat de Dret d’ESADE 

i secretari general de la Casa Àsia. Barce-

lona, 21 d’octubre de 2013.

— «Josep A. Vandellós: estadístic, 

economista i demògraf català», a càrrec 

de Jordi Pascual i Escutia, professor jubi-

lat d’història del pensament econòmic de 

la Universitat de Barcelona, dins del cicle 
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aportacions dels economistes catalans a 

la recerca, com a contribució de la SCE 

a l’Any Internacional de l’Estadística, 

amb la col·laboració del Centre d’Estudis 

Demogràfics i de la Societat Catalana de 

Matemàtiques. Barcelona, 18 de novem-

bre de 2013.

— «Amb bombolles o sense bom-

bolles? Aquesta és la qüestió», dins del 

cicle els premis Nobel de l’any 2013, a 

càrrec de José García Montalvo, catedrà-

tic d’economia de la Universitat Pompeu 

Fabra i de la ICREA-Acadèmia, sobre 

l’anomenat Premi Nobel d’Economia, 

ator gat a Eugene Francis Fama, Lars 

Peter Hansen i Robert James Shiller. 

Barcelona, 16 de desembre de 2013.

— «Tenim la política ferroviària 

adient al territori i la població?», a càrrec 

de Santiago Montero i Homs, enginyer 

industrial, membre de la Junta de l’Asso-

ciació d’Enginyers Industrials de Catalu-

nya i autor del llibre ferrocarril. el mitjà 

de transport del segle xxi. Barcelona, 20 

de gener de 2014.

— «El Premi Nobel d’Economia 

2013», a càrrec de Francisco J. Climent, 

professor del Departament d’Economia 

Financera i Actuarial de la Universitat de 

València. València, 3 de febrer de 2014.

— «L’economia catalana abans i 

després del 1714. Continuïtat i canvi», a 

càrrec de Jaume Torras i Elías, catedràtic 

emèrit d’història i institucions econòmi-

ques de la Universitat Pompeu Fabra, com 

a contribució de la SCE a la celebració del 

tricentenari dels fets del 1714, amb la 

col·laboració de la Societat Catalana 

d’Estudis Històrics. Barcelona, 3 de març 

de 2014.

— «Cohesió social a Catalunya», 

a càrrec d’Antonio Manresa Sánchez, 

catedràtic d’economia de la Universitat 

de Barcelona, amb la col·laboració del 

Centre d’Estudis Econòmics i Socials. 

Barcelona, 27 de març de 2014.

— «Bombolles especulatives», a 

càrrec de Jaume Ventura Fontanet, inves-

tigador del CREi, catedràtic de la Uni-

versitat Pompeu Fabra i professor de la 

Barcelona Graduate School of Economics, 

amb la col·laboració del Centre de Recer-

ca en Economia Internacional. Barcelona, 

28 d’abril de 2014.

— «Districtes industrials i inno-

vació», a càrrec de Vittorio Galletto, doc-

tor en economia i cap de l’Àrea d’Econo-

mia i Territori de l’Institut d’Estudis 

Regionals i Metropolitans de Barcelona 

(IERMB). Barcelona, 26 de maig de 2014.

— «Joan Sardà, possiblement el 

millor economista espanyol del segle xx», 

a càrrec de Jacint Ros Hombravella, pro-

fessor jubilat d’economia aplicada de la 

Universitat de Barcelona, dins del cicle 

aportacions dels economistes catalans a 

la recerca. Barcelona, 16 de juny de 2014. 

Programes de recerca

La Societat està desenvolupant, durant el 

trienni 2012-2014, el programa de recer-

ca de l’IEC «Aportacions dels economistes 
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catalans en l’àmbit de la recerca», que 

dirigeixen Eduard Arruga i Antoni Mont-

serrat, amb el ponent Jordi Galí. (Ve-

geu-ne informació més detallada al capí-

tol vi, «Activitat de recerca».)

També duu a terme el projecte de 

curta durada «Institucions i entitats pro-

motores, realitzadores o divulgadores de 

la recerca en ciència econòmica i discipli-

nes afins, a les terres de llengua i cultura 

catalanes», realitzat per Eduard Arruga, 

que té la subvenció de la Secció de Filo-

sofia i Ciències Socials de l’IEC. 

Premis

El XI Premi Ferran Armengol i Tubau 

s’ofereix a la millor obra, treball, tesi o 

estudi sobre les assegurances i la previsió 

social, des de la perspectiva econòmica, 

jurídica, històrica o financera, publicat o 

inèdit. Està patrocinat per la Mútua de 

Propietaris. El termini de presentació  

de candidatures acabà el 30 d’abril de 

2014. El premi es lliurarà el darrer tri-

mestre del 2014.
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Associació Catalana de Sociologia

Any de fundació:  1979*

junta diREctiva

Presidència:  josEP maRia RotgER cERdà

Vicepresidència: màRius domínguEz amoRós

Tresoreria: oRiol homs fERREt

Secretaria: joan jiménEz gómEz

Vocalia: liliana aRRoyo

 ángEl BEnzunEgui

 sílvia casola

 PEdRo lóPEz Roldán

 cRistina lóPEz villanuEva

 vanEssa maxé navaRRo

 doloRs mayoRal i aRqué

 tEodoR mEllén

 Eulàlia solé RomERo

 maRta solER gallaRt

 tEREsa soRdé maRtí

Delegada de l’IEC: caRlota solé Puig

Nombre de socis: 210

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

Cicle: Debats per entendre  

la societat d’avui

Amb motiu de la publicació de l’anuari 

Societat catalana 2013, l’ACS, en col-

laboració amb la Fundació La Caixa i 

l’IEC, va celebrar un cicle de debats entorn 

d’alguns temes que s’hi tracten. Tingué lloc 

al Palau Macaya, de Barcelona, i es va 

estructurar en tres sessions, cada una de 

les quals comptà amb dos ponents (l’un 

era autor d’un capítol de Societat catalana 

2013, i l’altre, el ponent convidat que va 

aportar la perspectiva contrastada d’una 

altra disciplina). Hi participà com a mo-

derador Josep M. Masjuan, coordinador de 

l’anuari. Les sessions foren les següents:
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— 19 de març de 2014. «Riscos i 

moviments ambientals a Catalunya: què 

està passant i cap a on anem?», debat en 

què, entre altres temes, es va tractar el fet 

que actualment els grups preocupats pel 

medi ambient són socialment diversos i, 

en general, se centren en conflictes de base 

territorial local, cosa que pot estar deixant 

de banda una perspectiva més global, 

indispensable per a abordar els problemes 

ambientals contemporanis. Els ponents 

foren Josep Espluga Trenc, professor de 

Sociologia de la Universitat Autònoma  

de Barcelona (UAB), i Mariano Marzo Car- 

pio, catedràtic de la Facultat de Geologia 

de la Universitat de Barcelona. 

— 24 d’abril de 2014. «Crisi, 

sanitat i salut», sessió en què es va refle-

xionar sobre temes com ara el fet que els 

efectes de la crisi actual en la nostra salut 

depenen bàsicament de factors aliens al 

sistema sanitari. Les ponències van ser a 

càrrec d’Andreu Segura Benedicto, direc-

tor de l’Àrea de Salut Pública de l’Institut 

d’Estudis de la Salut, i Joan Subirats 

Humet, catedràtic en ciència política de 

la UAB.

— 22 de maig de 2014. «L’estat 

del benestar»; en aquesta última sessió es 

van tractar qüestions com el model d’estat 

del benestar configurat a Catalunya els 

darrers trenta anys o la repartició dels 

recursos escassos, per tal d’aportar ele-

ments que orientin l’elaboració de les 

polítiques públiques en educació, sanitat 

i benestar social. Els ponents foren Mòni-

ca Clua-Losada, del Departament de 

Ciències Polítiques i Socials de la UPF, i 

Vicenç Navarro López, catedràtic de ci-

ències polítiques i socials de la UPF i 

professor de polítiques públiques a la 

Universitat Johns Hopkins. 

Seminari de Teoria Sociològica 

Raimon Bonal

Durant tot el curs, el quart dilluns de cada 

mes se celebrà aquest seminari a la seu de 

l’IEC, que rep el nom del qui fou president 

de l’ACS (1991-1995). A cada sessió es 

van realitzar lectures i debats sobre obres 

clau de la teoria sociològica, com el origen 

del hombre, de Charles Darwin. 

Premis

Premi catalunya de Sociologia

El Premi Catalunya de Sociologia, insti-

tuït el 2008, és convocat per l’Associació 

Catalana de Sociologia, en col·laboració 

amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs 

de Catalunya i sota el patrocini de l’Obra 

Social de la Fundació La Caixa. L’objectiu 

és promoure i reconèixer la recerca socio-

lògica que es fa a Catalunya. En la quar-

ta convocatòria, inclosa en el LXXXIII 

Cartell de premis i de borses d’estudi de 

l’IEC, el Ple de l’Institut, a proposta d’una 

ponència integrada per Mònica Badia, 

Anna Parés, Marina Subirats, Marta Soler, 

Salvador Giner, Faustino Miguélez, Josep 

Maria Rotger i Albert Sòria, acordà ator-

gar el premi a Jordi Porta Ribalta per la 

seva tasca com a organitzador i impulsor 
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de la sociologia i les ciències socials a 

Catalunya, així com pel seu lideratge en 

la Fundació Jaume Bofill, que ha permès 

una projecció nacional i internacional de 

la sociologia catalana. El premi es va 

lliurar el 22 d’abril de 2014, en un acte 

públic durant el lliurament dels Premis 

Sant Jordi de l’IEC.

concurs de Joves Sociòlegs

El Concurs de Joves Sociòlegs, premi 

fundat el 1996, s’ofereix a un treball inè-

dit d’investigació sociològica, teòric o 

empíric. En la 18a convocatòria, inclosa 

en el LXXXIII Cartell de premis i de 

borses d’estudi de l’IEC, l’Associació 

Catalana de Sociologia, a proposta d’una 

ponència formada per Salvador Carrasco, 

Joan Jiménez i Immaculada Pastor, va 

acordar premiar Marc Barbeta Viñas per 

investigant el consum ecològic: anàlisi 

so ciomotivacional del consum i dels vin-

cles en el cas de la metamarca ecològica. 

Així mateix, va acordar concedir un ac-

cèssit a Maria Gifre Garcia i Olatz Ribera 

Almandoz per la crisi del mercat de 

treball a espanya. Un estudi dels perfils 

de població aturada i propostes de mesu-

res adaptades als col·lectius. L’acte públic 

de lliurament del premi se celebrà el 22 

d’abril de 2014 a la seu de l’IEC, en la 

cerimònia dels Premis Sant Jordi.

Publicacions

Estivill Pascual, Jordi (coord.). Societat 

catalana 2013. Barcelona: Associació 

Catalana de Sociologia, 2013.
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Societat Catalana d’Estudis Litúrgics 

Any de fundació: 1970

junta diREctiva

Presidència d’honor: alExandRE olivaR daydí

Presidència: miquEl dEls sants gRos Pujol

Secretaria: maRc suREda juBany

Vocalia: sEBastià janERas vilaRó

Responsable de publicacions: miquEl dEls sants gRos Pujol

Delegat de l’IEC:  maRc mayER olivé 

Nombre de socis: 28

Publicacions

La Societat Catalana d’Estudis Litúrgics 

(SCEL), a més de l’activitat individual 

dels membres, té com a empresa col-

lectiva la publicació científica periòdica 

Miscel·lània litúrgica catalana, que 

conté treballs dels membres i d’alguns 

col·laboradors. Quant a l’edició de textos 

d’una certa extensió, la Societat ha creat 

la Biblioteca Litúrgica Catalana, d’una 

activitat més reduïda. 

El curs 2013-2014 s’ha publicat 

el número 22 (2014) de la Miscel·lània 

litúrgica catalana.
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Societat Catalana de Musicologia

Any de fundació: 1973

junta diREctiva

Presidència: joRdi BallEstER giBERt

Vicepresidència: Emili Ros-fàBREgas

Secretaria: josEP maRia almacEllas díEz

Tresoreria: xaviER daufí RodERgas

Vocalia: josEP dolcEt RodRíguEz

 imma cuscó PallaRès

 josEP maRia gREgoRi cifRé

Delegat de l’IEC: Romà Escalas llimona

Nombre de socis:  60

Activitats 

Durant el curs 2013-2014, la Societat 

Catalana de Musicologia organitzà, a  

la seu de l’IEC, les conferències següents:

— 18 de novembre de 2013. 

«Isaac Albéniz: una obsessió anomena- 

da òpera», a càrrec de Lluís Rodríguez  

Salvà.

— 3 de desembre de 2013. «Joa-

quim Homs: un romàntic en un món 

modern», a càrrec d’Alexandre Garrobé.

— 3 d’abril de 2014. «La mú- 

sica a la cort de Carles d’Àustria (Bar-

celona, 1705-1712)», a càrrec de Josep 

Dolcet.

— 8 d’abril de 2014. «Tomàs 

Milans i Godayol (1672-1742), mestre de 

capella del Palau de la Comtessa i de la 

catedral de Girona», a càrrec de Josep 

Maria Gregori.

Publicacions

Revista catalana de Musicologia, vol. 6 

(2013).
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Amics de l’Art Romànic

Any de fundació: 1977

junta diREctiva

Presidència: fRancEsca EsPañol BERtRan 

Vicepresidència: Rosa m. maRtín Ros

Secretaria: joaquim gRauPERa gRauPERa 

Tresoreria: tEREsa huguEt tERmEs

Vocalia: fRancEsc fité llEvot 

 joan valERo molina 

 m. lluïsa castEllanos Rayo 

 núRia foRtuny solís 

 guadaluPE miRas BERnal

Delegat de l’IEC: antoni PladEvall font

Nombre de socis: 265

Activitats

Durant el curs 2013-2014, Amics de l’Art 

Romànic (AAR) organitzaren, a la seu de 

l’IEC, els debats, simposis i conferències 

que es recullen a continuació. 

El 14 d’octubre, Xavier Dectot, 

director de Louvre-Lens, impartí la lliçó 

inaugural del curs 2013-2014 d’Amics de 

l’Art Romànic (AAR): «El Louvre-Lens. 

Balance del primer aniversario de un 

proyecto cultural al servicio de un terri-

torio euroregional».

Els dies 11 i 12 de novembre, es 

dugué a terme el simposi internacional 

les pedreres medievals a la corona d’ara-

gó. La inauguració fou a càrrec de Carles 

Mancho, director de l’Institut d’Investi-

gació en Cultures Medievals, i de Fran-

cesca Español, presidenta d’AAR. El 

simposi inclogué les ponències següents:  

«Les pedreres medievals a la Corona 

d’Aragó», a càrrec de Francesca Espa-

ñol; «Diversité d’origine des marbres blancs 

dans le bâti médiéval en Roussillon. 

L’exemple de la chapelle haute du châ teau 

royal de Perpignan. Approches pluridis-

ciplinaires», a càrrec de Michel Martzluff 

(Universitat de Perpinyà) i Aymat Cata- 

fau (Universitat de Perpinyà); «Las can-

teras de alabastro en Aragón. Datos sobre 

su explotación y uso en las artes plásticas 

de los siglos xv y xvi», a càrrec de Jesús 
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Criado Mainar (Universitat de Saragos-

sa); «Pedreres i pedra a la Mallorca medi-

eval (segles xiv-xv)», per part de Maria 

Barceló Crespí (Universitat de les Illes 

Balears),  i «El abastecimiento de materia-

les pétreos en la ciudad de Valencia du-

rante la época foral», a càrrec de Luis 

Arciniega (Universitat de València). Tam-

bé s’hi presentaren les comunicacions 

següents: «Dades sobre pedreres a l’àrea 

de Lleida a través de les fonts medie- 

vals», de Francesc Fité Llevot (Universi-

tat de Lleida); «De la pedrera a la cate-

dral. Els casos de Barcelona i Girona», a 

càrrec de Joan Valero Molina; «Usos, ar-

tífexs i comerç de la pedra de Montjuïc 

[Barcelona] a l’època medieval», per Jo-

aquim Graupera; «La explotación de 

canteras en Valencia ca.1430: un negocio 

en transformación», a càrrec d’Encarna 

Montero; «Les pedreres de Folgueroles i 

rodalia (Osona)», per part de Carles 

Puigferrat; «Explotació, transport i ús de 

pedres per a la construcció en el món 

medieval», a càrrec de Màrius Vendrell, 

de la Universitat de Barcelona; «La faça-

na gòtica de Santa Maria de Puigcerdà i 

la seva restauració. Els materials desvet-

llats», llegida pel restaurador Rudi Rane-

si,  i «La problemàtica de la conservació i 

restauració del gres vermell. Diversos 

exemples. Escaladei i Santa Maria de San- 

tiga», a càrrec de la restauradora Luciana 

Pocostales.

El 25 de novembre, se celebrà 

l’acte institut Ramon Muntaner. 10 anys 

al servei de la recerca i la cultura, a càr-

rec de Lluís Puig i Gordi, director general 

de Cultura Popular, Associacionisme i 

Acció Culturals i president del Patronat 

de l’Institut Ramon Muntaner; Josep 

Santesmases i Ollé, president de la Coor-

dinadora de Centres d’Estudis de Parla 

Catalana i vicepresident segon de l’Insti-

tut Ramon Muntaner, i M. Carme Jiménez 

Fernández, directora de l’Institut Ramon 

Muntaner.

El 20 de desembre, Francesca 

Español pronuncià la conferència «Joa-

quim Folch i Torres i els estudis d’art 

romànic», amb motiu de l’homenatge a 

Joaquim Folch i Torres.

De gener a març de 2014, se cele-

brà el XXVIII cicle de conferències Pro-

moció artística femenina a la corona 

d’aragó baixmedieval. Les conferències 

que s’hi impartiren van ser les següents:

— «Una dama de l’alta noblesa 

catalana: Sanxa Eiximeniç de Cabrera i 

les arts», a càrrec de Joan Valero, histori-

ador de l’art (27 de gener).

— «El vestit cortesà», a càrrec de 

Rosa M. Martín, historiadora dels tèxtils 

i de la indumentària (10 de febrer).

— «De belleza y piedad. Promo-

ciones de María de Castilla, reina de 

Aragón», a càrrec de María del Carmen 

García Herrero, de la Universitat de Sa-

ragossa (24 de febrer).

— «L’univers de la reina Elisenda 

de Montcada», a càrrec de Francesca Es-

pañol (10 de març).
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D’octubre a abril del 2014, es va 

dur a terme el cicle de conferències Ro- 

mànic a l’abast - Gòtic a l’abast, que com- 

prengué les sessions següents:

— «La vidriera en el gòtic civil 

català. Donem-li llum a un art perdut», a 

càrrec de Carme Domínguez Rodes, his-

toriadora de l’art (21 d’octubre).

— «Apropament a l’escultura 

romànica de la Seu Vella de Lleida», a 

càrrec de Francesc Fité Llevot (4 de no-

vembre).

— Lectura dramatitzada de 

l’obra a ca l’antiquari de Santiago Ru-

siñol, a càrrec de Cornucòpies Teatre 

(Producció AAR-IEC) (3 de febrer).

— «Il medioevo sardo, gli ordini 

monastici benedettini e il romanico», a 

càrrec de Roberto Lai, historiador de la 

Sardenya medieval (20 de febrer).

— «Joaquím Folch i Torres i els 

teixits medievals», a càrrec de Rosa M. 

Martín, historiadora dels tèxtils i de la 

indumentària (17 de març).

— «La imatge perpètua d’un rei 

ideal. El panteó reial de Santa María da 

Vitoria, Portugal», a càrrec de Begoña 

Farre, de la Universitat Nova de Lisboa 

(31 de març).

— «La portalada de Ripoll i els 

seus instruments musicals», a càrrec 

d’Antoni Madueño, musicòleg (28 d’abril).

De març a abril del 2014, es va 

organitzar una sèrie de debats sobre art 

medieval:

— «La nova presentació de la 

pintura romànica a Sant Climent de Taüll, 

estudis previs i realització», amb els po-

nents Eduard Riu, del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya; 

Jordi Camps, del MNAC; Milagros Guar-

dia, d’Ars Picta - Universitat de Barcelo-

na, i Imma Lorès, d’Ars Picta - Universi-

tat de Lleida (3 de març).

— «Escaladei. La cartoixa recu-

perada», amb els ponents Carles Brull, 

arquitecte director del Pla Rector d’Esca-

ladei; Gerardo Boto, de la Universitat  

de Girona; Raquel Lacuesta, del Servei de 

Patrimoni Arquitectònic Local de la Di-

putació de Barcelona, i la restauradora 

Llum Pocostales (8 d’abril de 2014).

Sortides

El 26 d’octubre es va visitar el Museu 

Episcopal de Vic i l’exposició «facies Dei. 

Expressions artístiques de la fe cristiana 

a la Catalunya medieval».

El 9 de novembre s’anà a la Seu 

Vella i al Museu Diocesà i Comarcal de 

Lleida, sota el guiatge de Francesc Fité i 

Alberto Velasco.

El 16 de març es va fer una sorti-

da al monestir de Sant Miquel del Fai i 

Sant Salvador de Breda, a càrrec de 

Francesc Fité.

El 23 de març es visità l’església 

de Sant Vicenç de Cardona i la vila me-

dieval de Cardona, amb Andreu Galera.

El 6 d’abril tingué lloc a Vilafran-

ca del Penedès la V Trobada d’Associa-
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cions d’Amics de l’Art Romànic de Cata-

lunya, organitzada per les seccions d’Arts 

i d’Història de l’Institut d’Estudis Pene-

desencs. L’activitat consistí en una visita 

medieval itinerant per a conèixer indrets 

com la capella de Sant Joan o la muralla 

del segle xix.

El 18 de maig es visità l’antiga 

canònica d’Escornalbou i la cartoixa 

d’Escaladei, al Priorat, amb Maria del 

Mar Valls Fusté i Carles Brull (arquitecte 

director del Pla Rector d’Escaladei).

Els dies 31 de maig i 1 de juny es 

va anar a l’església de Sant Climent de 

Taüll, al monestir de Santa Maria d’Obar-

ra i a la catedral de Roda d’Isàbena.

Curs de la Universitat d’Estiu: 

«L’artista medieval (I)»

Entre els dies  21 i 25 de juliol de 2014, 

s’impartí el curs «L’artista medieval (I)», 

a la Universitat d’Estiu, que tingué lloc a 

l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell. 

Fou organitzat en col·laboració amb la 

Universitat de Lleida i sota la coordinació 

de Francesca Español i Francesc Fité. El 

programa va incloure diverses sortides i 

va oferir les sessions següents: «Art de 

tallar pedra i picapedrers en la construc-

ció de les catedrals romàniques de la 

Tarragonina», per Gerardo Boto Varela 

(Universitat de Girona); «Els artistes del 

rei Alfons X el Savi», per Rafael Comez 

Ramos (Universitat de Sevilla); «Magister, 

illuminator, pictor. Miniaturistes en la 

Corona d’Aragó durant els segles del gò-

tic», per Isabel Escandell Proust (Univer-

sitat de les Illes Balears); «Producció se-

riada a l’art medieval entre el romànic i 

el gòtic», per Francesca Español Bertran 

(Universitat de Barcelona-AAR); «L’artis-

ta pintor romànic i els seus models», per 

Immaculada Lorés i Otzet (UdL); «L’obra 

d’art tèxtil, producte del treball de dife-

rents artistes», per Rosa Maria Martín Ros 

(Museu d’Arts Decoratives de Barcelona); 

«Visita a Sant Vicenç d’Estamariu: Les 

pintures romàniques de Sant Vicenç d’Es-

tamariu i el seu context», per Montserrat 

Pagès Paretas (MNAC); «Mestres d’obra 

de la Seu de Lleida durant els segles del 

gòtic», per Francesc Fité Llevot (UdL-

AAR), i «Artistes al servei del comte Pere 

II d’Urgell (1348-1408)», per Alberto 

Velasco González (Museu de Lleida, Dio-

cesà i Comarcal). 

Presentacions de publicacions

Durant aquest curs es presentaren, a la 

seu de l’IEC, el volum 23 de la revista 

d’AAR lambard estudis d’art Medieval, 

corresponent al curs 2011-2012 (16 de 

desembre de 2013), i el llibre Un Palais 

dans la ville: le Palais des Rois de Ma-

jorque à Perpignan, a càrrec d’Olivier 

Poisson, conservador general de Patrimo-

ni, del Ministère de la Culture de France 

i president de l’Associació Cultural de 

Sant Miquel de Cuixà; Aymat Catafau, 

professor de la Universitat de Perpinyà, i 

Olivier Passarius, director del Pôle Ar-

chéo logique Départamental del Consell 

 Memoria 2013-2014.indb   441 08/03/17   11:09



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

13
-2

01
4

442

General dels Pirineus Orientals (26 de 

maig de 2014).

Premis

L’acte de lliurament del Premi dels Amics 

de l’Art Romànic —premi instituït l’any 

1993 per a un treball d’investigació, bi-

bliogràfic o d’assaig sobre art i cultura 

catalanes, corresponent a la vintena con-

vocatòria i referent al període gòtic— se 

celebrà el 22 d’abril de 2014 en el marc 

dels Premis Sant Jordi 2014, que integra-

ren el LXXXIII Cartell de premis i de 

borses d’estudi de l’Institut d’Estudis 

Catalans. La ponència formada per Fran-

cesca Español i Bertran, Joaquim Grau-

pera i Graupera i Rosa Maria Martin de-

cidí atorgar el premi a Xènia Granero 

Villa pel treball la dansa de Salomé en 

la pintura catalana del segle xiv. estudi 

iconogràfic i apunts estilístics.
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Societat Catalana de Pedagogia 

Any de fundació: 1979

junta diREctiva

Presidència: maRtí tEixidó Planas

Vicepresidència: joan mallaRt navaRRa

 PERE maRquès gRaElls

Secretaria: caRmE RidER sERRa

Tresoreria:  m. doloRs mauRa PascuEt 

Vocalia:  josEP lluís RodRíguEz Bosch

 caRmE amoRós Basté

 núRia RajadEll PuiggRÒs

 xaviER uREta BuxEda

Vocalia de Lleida:  sofía isús BaRado

Vocalia de Tarragona:  ElEna vEnini REdin

Vocalia de Girona: david Pujol faBREllEs

Vocalia de Vic:  antoni PoRtEll lloRca

Vocalia de València:  diEgo gómEz gaRcia

Vocalia de les Illes Balears:  Ramon Bassa maRtín

Responsable de publicacions:  josEP Palau oRta

Delegat de l’IEC: josEP gonzálEz-agàPito gRanEll

Nombre de socis: 140

Activitats

— 15 d’octubre de 2013. Sessió inaugu-

ral del curs de la Societat: «La institució 

escolar: porta oberta al plurilingüisme. 

Dificultats i possibilitats», celebrada a la 

seu de l’IEC.

— 19 d’octubre de 2013. Col-

laboració en la jornada de presentació dels 

Premis Baldiri i Reixac, que tingué lloc a 

l’Escola Vedruna de Balaguer.

— 22 de gener de 2014. Acte de 

reconeixement a Carme Amorós i Basté, 

amb motiu de la seva jubilació. Se celebrà 

al Col·legi de Llicenciats de Catalunya, 

coorganitzador de l’acte.

— 29 i 30 de gener de 2014. Se-
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minari d’Hivern 2014: «L’adquisició de 

la competència plurilingüe», dut a terme 

a la seu de l’IEC.

— 18 de febrer de 2014. Acte de 

reconeixement a Margarida Muset i Adel 

amb motiu de la seva jubilació, coorga-

nitzat amb el Col·legi de Llicenciats de 

Catalunya. Tingué lloc a la seu de l’IEC.

— 26 de febrer de 2014. Primera 

Conversa Pedagògica: «L’educació esco-

lar, entre el currículum i la cultura», al 

Cafè Silenus de Barcelona.

— 7 i 8 de maig de 2014. Setena 

edició de la Primavera Pedagògica, cele-

brada a la seu de l’IEC.

— 10 de juny de 2014. Segona 

Conversa Pedagògica: «Les bases dels 

nous paradigmes educatius», al Cafè Si-

lenus de Barcelona.

Projectes

La Societat Catalana de Pedagogia col·la-

bora en el projecte d’elaboració del Dic-

cionari enciclopèdic de pedagogia (en 

català i amb equivalències en sis llengües) 

de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 

i en la redacció i aplicació d’una prova de 

diagnòstic i pronòstic pedagògic de la 

competència lingüística en infants de cinc 

anys («Termòmetre lingüístic»), a càrrec 

de Carme Rider, que després de la fase 

d’elaboració ja es troba en curs de pilo-

tatge. Entre altres projectes en curs, 

destaquen «Narracions i pedagogia», a 

càrrec de Lluís Busquets, i «Recerca sobre 

el currículum bimodal», a càrrec de Pere 

Marquès.

 Memoria 2013-2014.indb   444 08/03/17   11:09



So
c

ie
t

a
t

S 
fi

l
ia

l
S

445

Societat Catalana d’Estudis Clàssics

Any de fundació: 1979

Junta DiREctiva

Presidència: MontsERRat JufREsa Muñoz

Vicepresidència: JaumE AlmiRall SaRdà

Tresoreria: CaRlEs GaRRiga Sanç

Secretaria: àlEx coRolEu llEtgEt 

Vocalia: JosEP Lluís Vidal PéREz

 MaRiàngEla Vilallonga VivEs

Delegat de l’IEC: caRlEs miRallEs solà

Nombre de socis: 222

Activitats

— IEC, 29 de novembre de 2013. Jornada 

els clàssics i la llengua literària. Segles xvii 

i xviii. S’estructurà en les sessions «De l’escut 

d’Enees a l’escut de Jaume I: poesia llatina 

de tema jaumí», a càrrec d’Antoni Bios- 

ca, de la Universitat d’Alacant; «Les ver-

sions catalanes de la Vita aesopi», per 

Jaume Almirall, de la Universitat de Bar-

celona; «Notes sobre la difusió dels textos 

clàssics a la Catalunya dels Sis-cents», per 

Àlex Coroleu, de la ICREA - Universitat 

Autònoma de Barcelona; «Sobre Ausoni en 

època moderna», per Eulàlia Miralles, de 

la Universitat de València, i «Tragèdies 

(neo)clàssiques de tema romà: una apro-

ximació», a càrrec de Maria Paredes, de 

l’Institut Pau Vila de Sabadell i l’Institut 

Menorquí d’Estudis.

— IEC, 15 de gener de 2014. 

Presentació del llibre ouranós-Gaia. 

l’espai a Grècia iii: anomenar l’espai, a 

càrrec de Jaume Pòrtulas, de la Universi-

tat de Barcelona, i Joan Martí, de la Uni-

versitat Rovira i Virgili, amb la partici-

pació dels editors, Montserrat Jufresa, 

Mont serrat Reig, Jesús Carruesco, Gemma 

Fortea, Roger Miralles i Isabel Rodà.

— IEC, de març a maig del 2014. 

Cicle de conferències epigrafia greco-

romana. Constà de les conferències se-

güents: «La inscripció d’Enoanda», a càr- 

rec de Jürgen Hammerstaedt (4 de març); 

«El llatí dels grecs. Bilingüisme a les ins-

cripcions del món hel·lènic», d’Anna Gi-

nesta (25 de març); «La llei sagrada de 

Selinunt», de Carles Garriga (22 d’abril); 

«Epigrafia tessel·lada a Hispània: revi- 
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sió i novetats», de Joan Gómez (6 de 

maig), i «Las inscripciones de la Cueva 

Negra (Fortuna, Murcia)», d’Isabel 

Velázquez (27 de maig).

— IEC, del 3 a l’1 de juliol de 

2014. «Les edats del món, les edats dels 

homes», curs d’actualització format per 

les sessions següents: «El mite hesiòdic  

de les generacions», a càrrec de Montserrat 

Reig; «Redeunt Saturnia regna. Els topos 

de l’edat d’or en els poetes llatins clàssics», 

per Joan Josep Mussarra; «Les edats de la 

dona en la poesia grega», per Margalida 

Capellà; «Rhuthmós, chronos, aiôn, al-

gunes reflexions sobre el temps en l’arca-

isme grec», a càrrec de Jaume Pòrtu-

las; «Quem di diligunt adulescens moritur. 

La glòria de morir jove», per Raül Garri-

gasait; «La vellesa i les seves imatges en 

la literatura grega antiga», per Ferran 

Cortina; «Vellesa i d’àguila, joventut 

d’alosa, edats de l’home i literatura sapi-

encial grega», per Pilar Gómez; «Les edats 

de la història», a càrrec d’Àlex Coroleu, i 

«Walter Pater, Marius the epicurean: el 

trànsit novel·lat i estètic des del vell pa-

ganisme fins al jove cristianisme», per Pau 

Gilabert.

Premis

El Premi Eduard Valentí de la Societat 

Catalana d’Estudis Clàssics, inclòs en el 

LXXXIII Cartell de premis i de borses 

d’estudi de l’IEC, no s’adjudicà.

Publicacions

Ítaca: Quaderns catalans de cultura 

clàssica, núm. 28-29 (2012-2013). 

ouranós-Gaia: l’espai a Grècia iii: ano-

menar l’espai. Barcelona: Institut 

d’Estudis Catalans i Institut Català 

d’Ar queologia Clàssica, 2013.
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Societat Catalana d’Estudis Numismàtics

Any de fundació:  1979

junta diREctiva

Presidència: miquEl cRusafont saBatER

Vicepresidència: lEandRE villaRonga gaRRiga

secretaria: xaviER sanahuja anguERa

Tresoreria: RafaEl comas EzEquiEl

Vocalia: anna m. BalaguER PRunés

 jaumE BEnagEs olivé

 xaviER joRBa sERRa

 jaumE Boada salom

 joan antoni sEndRa iBáñEz

 RossEnd casanova mandRi

 manuEl gaRcía gaRRido

Delegat de l’IEC: gasPaR fEliu montfoRt

Nombre de socis: 190

Assemblea General Ordinària

L’Assemblea General Ordinària anual fou 

convocada el dia 17 de juny de 2014 a la 

Sala Prat de la Riba de l’IEC. 

Conferències

— El 5 d’octubre de 2013, Xavier Sana-

huja Anguera presentà a Millau (Avairon, 

França), dins les Journées d’Etude sur la 

Vicomté de Millau au Temps de sa Domi-

nation Catalane-aragonaise. Rivalités et 

Dissidences, la conferència «Émissions 

monétaires en Rouergue (xiie et xiiie siè-

cles)».

— El 17 d’octubre de 2013, en 

els cicles sobre història de Catalunya, 

organitzats per l’Associació Sabadell 

Memorial, Miquel Crusafont hi participà 

amb la conferència «Fonaments històrics 

de la independència de Catalunya».

— De novembre de 2013 a maig 

de 2014, Miquel Crusafont continuà el 

cicle de sis conferències Història de ca-

talunya a l’Aula d’Extensió Universitària 

de Sabadell, amb l’assistència d’unes mil 

persones a cada sessió.

— El 7 de novembre de 2013, 

l’Ajuntament de Roses organitzà la con-
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ferència de Miquel Crusafont «Els grecs 

a Roses i una llarga història monetària».

— Els dies 27 i 28 de novembre 

de 2013, s’impartí al Gabinet Numismà-

tic de Catalunya, el XVII Curs d’història 

monetària hispànica. En aquesta edició, 

titulada «La revolució industrial i pro-

ducció monetària: la Seca de Barcelona 

i el seu context», Xavier Sanahuja pre-

sentà la conferència «Les emissions mo-

ne tàries de la Seca de Barcelona al se- 

gle xix».

— El 23 de gener de 2014, Miquel 

Crusafont pronuncià a Tarragona la con-

ferència «La moneda, mirall de la nostra 

història. La veritat sempre tergiversada 

de la història de Catalunya», en un con-

grés de medicina organitzat per l’Acadè-

mia de Ciències Mèdiques de Tarragona i 

el Col·legi Oficial de Metges.

— El 15 de març de 2014, Jaume 

Boada oferí la ponència «Paranumismà-

tica balear» a la llibreria Embat de Palma, 

que dedicà als vals, els cupons i altres 

elements de paper i cartró usats a les Illes 

al llarg de la història amb valor per a fi-

nalitats comercials o benèfiques, o en 

casos d’emergència quan hi havia manca 

de moneda corrent.

— Els dies 13 i 15 de maig de 

2014, el Gabinet Numismàtic de Catalu-

nya organitzà el XXIV Seminari d’Histò-

ria Monetària de la Corona d’Aragó: 

«Moneda i guerra a Catalunya». L’acte 

fou inclòs en el programa oficial de com-

memoració del tricentenari dels fets de 

1714 i Xavier Sanahuja Anguera presen-

tà la conferència «Les monedes dels reial-

mes de la Corona d’Aragó abans de llur 

derrota i extinció».

Presentacions

— El 15 de novembre de 2013 es presen-

tà el llibre el paper moneda a l’alt Pene-

dès durant la Guerra civil (1936-1939), 

d’Isidre Aymerich i amb pròleg de Miquel 

Crusafont. La Societat col·laborà en l’edi-

ció externa de l’obra, que fou presentat al 

Fòrum Verger Balaguer, de Vilafranca del 

Penedès, amb presència del president  

del Consell Comarcal i del regidor de 

Cultura de l’Ajuntament, que sumaren els 

seus parlaments als de l’autor i de Miquel 

Crusafont.

— El 4 de desembre de 2013, es 

presentà a l’IEC el sisè volum de Medieval 

european coinage, titulat the iberian 

Peninsula, de Miquel Crusafont, Anna 

Maria Balaguer i Philip Grierson. Durant 

l’acte intervingueren Joandomènec Ros, 

president de l’IEC; Jaume Sobrequés, pre- 

sident de la SCEH; Elina Screen, editora 

general del Medieval european coinage i 

professora de la Universitat d’Oxford; 

Jonathan Jarrett, curador del volum de-

dicat a la península Ibèrica i professor a 

la Universitat de Birmingham; Miquel 

Crusafont i Anna Maria Balaguer, mem-

bres de la Societat, i Chris Dove, director 

del British Council. S’organitzà amb la 

col·laboració de la Societat Catalana 

d’Estudis Històrics.
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— El 17 de juny de 2014, Xavier 

Sanahuja presentà a l’IEC el cinquè volum 

del recull d’articles de Leandre Villaronga 

obra numismàtica esparsa, que duu el 

subtítol Ulterior, romà i varis. Gloses i 

textos biogràfics. Bibliografia.

Projectes

La Societat Catalana d’Estudis Numis-

màtics (SCEN), durant el curs 2013-

2014, treballà en els projectes «Monogra-

fia sobre la moneda romana d’Ilerda», 

d’Antoni Sendra i Giral Royo, i «Estudi 

sobre els ploms eclesiàstics mallorquins», 

de Jaume Boada. Treballà en el volum 

dedicat a l’època medieval, núm. 3, de la 

col·lecció Història monetària catalana, i 

també col·laborà en el catàleg del meda-

llista belga Godefroid Devreese.

Difusió

— Al número 20 de la revista coup de 

fuet, editada per l’Institut Municipal del 

Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de 

l’Ajuntament de Barcelona, Rossend Ca-

sanova publicà l’article «Medalles com-

memoratives modernistes. El triomf de 

l’art en el metall», en què tracta una pa-

noràmica de la medalla internacional, 

especialment europea, al voltant de l’estil 

1900.

— Al número 69 de la revista 

espai de llibertat, editada per la Funda-

ció Ferrer i Guàrdia, Rossend Casanova 

publicà l’article «Ferrer i Guàrdia en la 

medalla», en què recollí les cinc medalles 

europees conegudes i que s’editaren el 

1909 arran de l’ajusticiament del pedagog 

català.

— Al suplement culturals de la 

Vanguardia, l’11 de desembre de 2013, 

Rossend Casanova publicà l’article «Al 

palmell de la mà», dedicat a les exposici-

ons que tingueren lloc a França promo-

gudes pel Museu d’Orsay amb el títol «Au 

creux de la main».

— Miquel Crusafont participà en 

el Fòrum Solomedievales amb la confe-

rència «Els atractius de la moneda medi-

eval». I seguint el cicle sobre la història 

de la moneda vallesana de la revista Va-

llesos, Crusafont publicà «Monedes de la 

República Catalana 1640-1652», al nú-

mero 6 (tardor-hivern de 2013), i «Les 

dues grans monedes del Vallès», al núme-

ro 7 (primavera-estiu de 2014).

— Del 23 d’abril fins a principis 

de juliol de 2014, el Museu d’Història de 

Catalunya exposà la col·lecció de paper-

moneda català de la Guerra Civil d’An toni 

Turró. La casa Áureo & Calicó en carregà 

a Miquel Crusafont un text de presentació 

per a la col·lecció Ramon Muntaner, que 

es publicà al catàleg del 24 d’abril amb 

el títol «Moneda catalana, la gran desco-

neguda».

Consultes

— El 2014, Alberto Velasco, del Museu 

de Lleida, s’interessà per informació sobre 

les pugeses del comtat d’Urgell atribuïdes 

a Arnau de Cervera i Balaguer. 
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— A principi del 2014 i gràcies a 

la casa Vico de Madrid, Julio Chico tra-

meté una valuosa informació sobre una 

probable troballa de moneda carolíngia i 

barcelonina que apareix publicada en un 

volum. 

— Els primers mesos del 2014, hi 

hagué una sèrie de consultes sobre florins 

catalans amb la casa Áureo & Calicó. La 

seva gerent, Teresa Sisó, ens facilità dades 

sobre un important fons de florins, de 

segur procedent d’una antiga troballa, que 

es presenten també en el mateix volum.

— El 18 de febrer, Jordi Batlle, de 

Manlleu, consultà sobre una medalla del 

centenari del Monestir de Ripoll, del 1993.

— El 21 de març, i per mediació 

de Salvador Soley, M. Crusafont es des-

plaçà al monestir de Montserrat per una 

consulta sobre la publicació del seu fons 

de moneda tardogrega del Museu Bíblic.

— El 14 d’abril, Ramon Serrano 

envià imatges d’una medalla valenciana 

i se l’informà de la seva significació i cro-

nologia.

— El mes de maig, Esther Roma-

gosa, redactora del programa Divendres 

de TV3, sol·licità imatges de monedes 

d’una pesseta de diverses èpoques histò-

riques, per a poder mostrar-les eventual-

ment en el transcurs de l’emissió del 

programa setmanal.

Publicacions

acta Numismàtica, núm. 43 (2013); 

núm. 44 (2014).
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Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Any de fundació: 1979

junta diREctiva

Presidència: josEP m. lloP toRné

Vicepresidència:  xaviER mayoR faRguEll

Secretaria:  alBERt coRtina Ramos

Tresoreria:  josEP antoni BáguEna latoRRE

Vocalia:  àngEls gil-vERnEt huguEt

 oRiol Biosca REig

 montsERRat mERcadé maRimon

Delegat de l’IEC: josEP m. muntanER Pasqual

Nombre de socis:  237

Assemblea General

El 24 de març de 2014, se celebrà una 

Assemblea General de socis i sòcies de la 

Societat Catalana d’Ordenació del Terri-

tori (SCOT). 

Activitats

Durant el curs 2013-2014, la Societat 

Catalana d’Ordenació del Territori va 

organitzar les activitats següents, en ge-

neral, a la seu de l’IEC:

Diàlegs ambientals 2013:  

«Mobilitat i salut»

La Societat va col·laborar en aquestes 

sessions organitzades per l’Associació 

Catalana de Ciències Ambientals i el Col-

legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb 

l’objectiu de posar sobre la taula els reptes 

ambientals i territorials del país. Els dià-

legs d’aquesta edició foren els següents:

— 26 de setembre. «El vehicle 

elèctric. Pros i contres», a càrrec de Ricard 

Riol, president de l’Associació Promoció 

del Transport Públic, i Ramon Pruneda, 

director de projectes de Sectors Estratègics 

del Departament d’Economia, Empresa i 

Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona.

— 3 d’octubre. «Qualitat de l’ai-

re i salut», per José Maria Baldasana, 

director del Departament de Ciències de 

la Terra del Barcelona Supercomputing 

Center, i Jordi Sunyer, director científic 

del Centre de Recerca en Epidemiologia 

Ambiental.

— 10 d’octubre. «Ciutat slow/
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smart. Qualitat de vida», conduït per Ole 

Thorson, president de l’Associació per la 

Prevenció dels Accidents de Trànsit, i Al-

bert Cortina, director de l’Estudi DTUM.

— 17 d’octubre. «Canvi climàtic. 

Infraestructures lineals de transport», per 

Elena de la Peña, subdirectora general 

tècnica de l’Associació Española de la 

Carretera, i Santos Núñez, gerent de Medi 

Ambient de Renfe.

Homenatges

— 26 d’octubre de 2013. Acte de re-

coneixement a Francesc Mestres Angla 

«Quico», arquitecte urbanista municipal. 

Fou organitzat conjuntament amb l’Agru-

pació d’Arquitectes Urbanistes de Cata-

lunya (AAUC) i tingué lloc a l’Auditori 

del Vapor Llonch de Sabadell. L’acte va 

constar de diverses intervencions i d’un 

debat, en el qual els assistents van poder 

explicar la seva col·laboració professional 

o relació personal amb l’arquitecte. Les 

comunicacions foren a càrrec de Josep 

Maria Llop, Sebastià Jornet, Pere Vidal, 

Albert Cortina, Fina Recassens, Manel 

Larrosa, Dolors Calvet i Josep Torras.

— 14 de novembre de 2013. Acte 

d’homenatge al geògraf Enric Lluch, sota 

el títol el paper d’enric lluch en el debat 

sobre l’organització i ordenació territorial 

de catalunya. Fou organitzat conjunta-

ment amb l’IEC, la Societat Catalana de 

Geografia i l’Associació Catalana de Cièn-

cia Regional, i va constar de tres ponènci-

es. La primera, «Enric Lluch, investigador 

de les estructures territorials de Catalu-

nya», fou a càrrec de Pilar Riera, del De-

partament de Geografia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Seguidament, 

Ricard Pié, de l’Escola Tècnica Superior 

d’Arquitectura del Vallès (UPC), va oferir 

la ponència «Enric Lluch, el Congrés de 

Cultura Catalana i la SCOT». Finalment, 

Jesús Burgueño, del Departament de Geo-

grafia i Sociologia de la Universitat de 

Lleida, va desenvolupar la ponència «L’or-

ganització territorial de Catalunya».

— 21 de novembre de 2013. Ho-

menatge a l’arquitecte i urbanista Manuel 

Ribas Piera, traspassat el març del mateix 

any. Fou organitzat conjuntament amb 

l’IEC, l’AAUC, l’Escola Tècnica Superior 

d’Arquitectura de Barcelona i el Departa-

ment d’Urbanisme i Ordenació del Terri-

tori de la UPC. L’acte va tenir les interven-

cions dels arquitectes Jaume Llobet, Lluís 

Cantallops i Joan Antoni Solans, i de 

l’advocat Tomàs Pou.

— 29 de març de 2014. Acte de 

reconeixement a l’arquitecte urbanista 

municipal Francesc Mestres Angla «Qui- 

co», organitzat conjuntament amb l’AAUC.  

Consistí en una visita a Manresa, la ciutat 

de l’arquitecte, per a veure tot el seu llegat 

professional, amb comentaris i ponències 

a càrrec d’experts.

Territori - Observatori de projectes  

i debats territorials de Catalunya

L’anuari territorial de catalunya —en 

format paper del 2003 al 2009 i en format 
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d’anuari continu digital des d’aleshores— 

és una eina de divulgació i recerca cientí-

fica de la Societat, dirigida per Margarida 

Castañer Vivas i coordinada per Montser-

rat Mercadé Marimon i Moisès Jordi Pi-

natella. La seva finalitat és donar a conèi-

xer amb rigor i objectivitat els plans i els 

projectes que defineixen el futur del ter-

ritori i el debat públic sobre el model 

territorial, i alhora facilitar informació a 

estudiosos, polítics, tècnics i a la ciutada-

nia en general. Els temes analitzats englo-

ben el medi ambient, les infraestructures, 

els plans i projectes urbanístics i la polí-

tica territorial.

L’any 2003, l’IEC i la Diputació 

de Barcelona van signar el primer conve-

ni de col·laboració per a la realització de 

l’anuari territorial de catalunya. Poste-

riorment, es van anar incorporant al 

conveni diversos departaments de la Ge-

neralitat. El conveni corresponent a l’exer-

cici 2014 va ésser, per tant, el dotzè 

conveni anual per a l’execució de l’anua-

ri, i hi participaren únicament la Dipu-

tació de Barcelona i l’IEC, que, a més,  

va cedir l’espai de treball i va col·laborar  

amb la gestió administrativa i econòmica. 

Aquest any es van elaborar un total de 

vint-i-cinc articles amb un equip de re-

dacció de tres persones. Els criteris per a 

la selecció d’articles foren la rellevància 

física, social, tècnica, sectorial o local.  

Els articles tenen un enfocament objectiu  

que evita valoracions o interpretacions i que 

dóna cabuda amb equanimitat a totes les 

veus i opinions dels actors implicats. 

 Inclouen, a més, infografia i fotografies 

pròpies.

També es va consolidar la difusió 

de l’actualitat territorial generada per la 

premsa, la societat civil i les administra-

cions —entre dues i tres vegades a la 

setmana (antiga «Llista Territori»). Es 

tracta de publicar les notícies més relle-

vants de tema territorial a partir de la 

consulta als mitjans de comunicació. La 

publicació es realitza mitjançant el siste-

ma de gestió de continguts Scoop.it, 

Twitter i Facebook, enllaçats des del 

portal Territori. El 2014 té un total de 

204 subscriptors a l’Scoop.it, 3.557 se-

guidors a Twitter i 1.455 a Facebook. Fins 

ara s’han difós prop de 12.000 notícies 

relacionades amb aspectes territorials.

Al llarg del curs 2013-2014 es van 

iniciar els primers passos per a aprofitar 

la base de dades de l’anuari amb l’objec-

tiu de fer un recull i una classificació de 

polítiques territorials realitzades a Cata-

lunya entre el 2003 i el 2014. S’entenen 

per polítiques amb incidència territorial 

les accions, plans i programes que tenen 

l’objectiu de coordinar i compatibilitzar 

els diferents usos i funcions que tenen lloc 

en un determinat territori d’acord amb 

uns principis rectors (cohesió social, efi-

ciència econòmica, sostenibilitat ambien-

tal). Les polítiques territorials objecte 

d’anàlisi són aquelles que, en un àmbit 

geogràfic concret, preferentment supra-

municipal, aborden la planificació i l’or-
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denació del territori en el seu conjunt o a 

partir de matèries específiques (habitatge, 

millora urbana, muntanya, agricultura, 

comerç, carreteres, contaminació, energia, 

residus, espais naturals, esquí, etc.). Tota 

la base documental dels anuaris territori-

als de Catalunya està publicada al portal 

Territori - Observatori de projectes i de-

bats territorials de Catalunya (territori.

scot.cat), que acull més de 1.500 articles 

sobre projectes i debats territorials des de 

l’any 2003 fins al moment actual, classi-

ficats sectorialment, territorialment i 

temporalment. Des de la seva posada en 

marxa ha estat consultat per més de 

450.000 usuaris. 

Fòrum 2012 Catalunya 21. Territori  

i Urbanisme. Estat i Alternatives

Iniciat el novembre de 2012, aquest fòrum 

va constituir una plataforma de pensa-

ment, diàleg, debat i proposta al voltant 

de l’urbanisme i l’ordenació del territori. 

Es va estructurar en dotze grups de diàleg 

i nou diàlegs, en què van participar 272 

persones. L’objectiu final fou redactar el 

Document d’alternatives en l’àmbit del 

territori i l’urbanisme, que sintetitzaria el 

contingut i les conclusions de les sessions, 

per tal de proposar un programa per a la 

millora de l’urbanisme i de l’ordenació 

territorial en el marc de la construcció 

d’un país preocupat pel benestar de les 

persones, la millora de l’habitabilitat de 

les ciutats i la qualitat del territori i el 

paisatge.

A continuació es presenten les 

sessions de debat, que generalment es van 

celebrar a la seu de l’IEC i van constar de 

ponències a càrrec d’experts i d’un debat 

al final de cadascuna:

— 18 de setembre de 2013. Dià-

leg Dia 1: «SAE aeroport de Reus: un 

repte estratègic al Camp de Tarragona». 

Girà entorn de la potencialitat de l’àrea 

de la rodalia de l’aeroport de Reus com a 

espai vertebrador del territori i generador 

d’activitat econòmica. L’acte, organitzat 

amb el suport de ZFA Architectural Foun-

dation, va ser presentat per l’advocat i 

secretari de la Societat, Albert Cortina,  

i va consistir en dues ponències. En la 

primera intervingueren Juan Manuel 

Zaguirre, president de ZFA Architectural 

Foundation; Oriol Montclús, advocat; 

Manel Mosquera, arquitecte, i Nemo 

 Remesar, sociòleg. La segona ponència  

fou a càrrec d’Antonio Font, arquitecte i 

mem bre de l’equip de recerca de la Càte-

dra d’Urbanística ETSAV-UPC. 

— 17 de desembre de 2013. Dià-

leg Dia 2: «Hàbitat, territori i tecnolo - 

gies de frontera». Va constar de quatre 

po nències: la primera, «Singularitat tec-

nològica i ciutadania», la presentà Albert 

Cortina; la segona, «Smart city o easy 

city?», va anar a càrrec de l’arquitecte 

Carles Llop; a continuació, el geòleg Josep 

Maria Mallarach va parlar de «Conversió 

ecològica, tecnologia i valors», i, per aca-

bar, l’arquitecte Vicente Guallart va oferir 

la ponència «city Protocol de Barcelona».
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— 8 de gener, 3 de febrer i 12 de 

febrer de 2014. Diàleg Dia 3: «La revisió 

dels plans d’urbanisme en època de crisi 

econòmica». Va consistir en quatre po-

nències dedicades a la revisió dels plans 

d’ordenació urbanística municipal (POUM) 

de Figueres, Manresa, Reus, Castellar del 

Vallès, Sant Andreu de la Barca i Valls. 

Els ponents foren membres de l’equip 

redactor de cada POUM: Xavier Ludevid, 

Pere Mogas i Ferran Navarro (Figueres); 

Mauro Mas, Ricard Torras i Núria Olivé 

(Manresa); Pilar Carbassa i Marta Garcia 

(Reus) i Sebastià Jornet (Castellar del 

Vallès, Sant Andreu de la Barca i Valls). 

Les sessions primera i última se celebraren 

a la seu de l’IEC, i la del dia 3 de febrer 

va tenir lloc a la seu del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, 

a Barcelona.

— 26 de febrer de 2014. Diàleg  

Dia 4: «La planificació territorial en temps 

de crisi», organitzat conjuntament amb el 

Col·legi de Geògrafs de Catalunya i l’Asso-

ciació de Geògrafs Professionals de Cata-

lunya. Va constar de sis ponències: «L’Ad-

ministració: La planificació territorial en el 

marc de l’actual procés de reforma admi-

nistrativa», de Ferran Miralles, coordinador 

de la Direcció General de Territori i Urba-

nisme; «La planificació territorial: la seva 

funció i valors en un context de crisi», de 

l’arquitecte Juli Esteban; «La supramuni-

cipalitat: els instruments de governança i 

les compensacions territorials», del geògraf 

Robert Casa devall; «El medi ambient: la 

funció de l’avaluació ambiental en la pla-

nificació territorial», de l’ambientòlo- 

ga Eulàlia Miralles; «El paisatge: la seva 

 ar ticulació en la planificació territorial,  

una mirada europea», del geògraf Oriol 

Porcel, i «L’economia: L’ordenació territo-

rial i la competitivitat», de l’economista 

Miquel Morell. 

— 26 de març de 2014. Diàleg 

Dia 5: «El paisatge en el planejament 

urbanístic. Repte, necessitat o oportuni-

tat?». En aquesta sessió es va debatre 

sobre la integració i l’encaix del paisatge 

i de la política del paisatge en el planeja-

ment territorial local i urbanístic a Cata-

lunya. Hi participaren Pere Sala, director 

tècnic de l’Observatori del Paisatge de 

Catalunya, que va parlar de «Redescobrir 

el paisatge des del món local»; Josep M. 

Bosch i Fina Royo, del Departament de 

Territori i Sostenibilitat, amb la ponència 

«Les directrius del paisatge aplicades a la 

planificació urbanística. De l’escala terri-

torial a l’escala de planejament local», i 

Ferran Puig, alcalde de Torrelles de Llo-

bregat, que es va centrar en «La visió de 

l’Ajuntament: Torrelles, territori i futur».

— 7 de maig de 2014. Diàleg  

Dia 6: «Reforma del marc legislatiu: ur-

banisme, territori i paisatge (1a part)». 

Va girar entorn de la reforma del marc 

legislatiu en els àmbits de l’urbanisme, el 

territori i el paisatge, i va acollir les po-

nències següents: «Cap a una nova llei de 

territori: raons, enfocament i procés», 

d’Agustí Serra, director general d’Orde-
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nació del Territori i Urbanisme;  «Classes 

de sòl i programació de nou sòl urbà», de 

Jordi Foz, subdirector general de Costes i 

Acció Territorial; «Instruments de plane-

jament i elements estructurals», de Josep 

Armengol, subdirector general de Plani-

ficació Territorial i Paisatge; «Estratègies 

supramunicipals: sectors d’activitat eco-

nòmica i sòl no urbanitzable», de Ferran 

Miralles, responsable d’Actuacions Estra-

tègiques, i «Noves eines per a la interven-

ció en el sòl urbà i per a facilitar l’exe- 

cució urbanística», de Camil Cofan, sub-

director general d’Urbanisme.

— 21 de maig de 2014. Diàleg 

Dia 6: «Reforma del marc legislatiu: ur-

banisme territori i paisatge (2a part)», 

format per les ponències «Una nova llei 

del territori. Requeriments ambientals i 

d’entorn», del biòleg Xavier Mayor; «Visió 

econòmica pel “nou urbanisme” proposat. 

Adaptabilitat i viabilitat», de l’economis-

ta Miquel Morell; «La nova classificació 

del sòl: assentament urbà i espai obert. 

Conseqüències jurídiques i de gestió»,  

de l’advocat Pablo Molina; «Tipologies de 

reciclatge urbà i instruments d’interven-

ció», de l’arquitecte Sebastià Jornet; 

«Estructura i coherència dels diferents 

instruments de planificació territorial i 

ur bana proposats. Visió jurídica», de 

l’advocada Àngels Gil-Vernet; «Estructu-

ra i coherència dels diferents instruments 

de planificació territorial i urbana propo-

sats. Visió tècnica», de l’arquitecta Mont-

serrat Hosta, i «Seguretat jurídica, discre-

cionalitat, flexibilitat i responsabilitat 

respecte a les decisions tècniques i políti-

ques en el nou context legal proposat», de 

l’advocat Sebastià Grau.

Els dies 4 i 5 de juliol de 2014 se 

celebrà el Fòrum Obert, en què cada grup 

de diàleg va exposar públicament les 

conclusions i propostes que es derivaren 

de la seva sessió, a fi de debatre-les tant 

amb els altres grups com amb persones 

no adscrites a cap grup. L’objectiu fou 

treure conclusions i propostes definitives 

per entregar-les a la mesa de la Secretaria 

Tècnica del Fòrum, que elaborarà un 

document per a presentar-lo públicament 

el 27 de setembre de 2015.

Premis

El 9 de març de 2014 s’aprovà el nom i les 

noves bases del Premi Catalunya d’Urba-

nisme, que passà a dir-se Premi Catalunya 

d’Urbanisme Manuel de Solà Morales, en 

memòria del fundador de la SCOT (tras-

passat el 27 de febrer de 2012), i del 

Premi Catalunya Territori, que passà a 

anomenar-se Premi Catalunya Territori 

Enric Lluch, en record del geògraf (tras-

passat el 4 de desembre de 2012).

El Premi de la Societat Catalana 

d’Ordenació del Territori, que fou institu-

ït l’any 1999 i s’ofereix a un estudi diag-

nòstic o bé a un projecte o proposta d’or-

denació d’una àrea territorial o urbana de 

Catalunya, en la vuitena convocatòria, 

inclosa en el LXXXIII Cartell de premis i 

de borses d’estudi de l’IEC, restà desert.
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Societat Catalana de Sociolingüística 

Any de fundació:  1981

junta diREctiva

Presidència: joan PujolaR cos

Secretaria: Eva codó olsina

Tresoreria: alBERt faBà PRats

Vocalia: lluís B. Polanco Roig 

 ElviRa RiERa gil

 maRia saBaté dalmau

Delegat de l’IEC: joan a. aRgEntER giRalt

Nombre de socis: 106

Activitats

Presentació del número 22 de Treballs 

de Sociolingüística Catalana (tSc)

Es va presentar el número 22 de TSC, 

dedicat als usos lingüístics a Catalunya i 

al català en l’àmbit juvenil. Aquest volum 

consta d’una entrevista a Modest Reixach, 

a càrrec d’Emili Boix. A l’acte, hi assistí 

la vídua de Modest Reixach, Jacqueline 

Hall. IEC, 19 de setembre de 2013. 

«la llengua al carrer. Un estudi sobre  

les llengües escoltades als principals eixos 

comercials dels districtes barcelonins»

En aquest acte es van presentar els resultats 

de l’observació sobre les llengües que s’han 

escoltat en onze carrers comercials dels deu 

districtes de la ciutat de Barcelona. S’ha 

seguit una metodologia emprada per Josep 

Maria Aymà, basada en l’observació real 

de la llengua parlada al carrer. Els ponents 

van ser Anna Torrijos (Direcció General de 

Política Lingüística) i Albert Fabà (Con-

sorci per la Normalització Lingüística). 

IEC, 18 de desembre de 2013.

iV Simposi iniciativa catalana  

de Sociolingüística

El simposi, que tingué lloc a l’IEC el 28 

de febrer de 2014, va ser organitzat con-

juntament amb la Iniciativa Catalana de 

Sociolingüística, coordinada per David 

Block, investigador ICREA - Universitat 

de Lleida. La jornada inclogué les se-

güents cinc presentacions: «Política lin-

güística universitària a Estònia: l’anglès i 

la internacionalització de l’educació su-

perior i la recerca acadèmica», per Josep 

Soler Carbonell, de la Universitat de Tallin 

i la Universitat de Tartu; «Language as a 
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resource migrant agency, stance and re-

sistance in access to health care», per 

Melissa Moyer, de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona; «Les llengües mitjanes 

com a llengües acadèmiques: límits i 

possibilitats», per Xavier Vila, de la Uni-

versitat de Barcelona; «How (not) to talk 

about adoption in Spain», per Susan 

Frekko, de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, i «Intercultural communica tive 

competence in the third space of virtual 

communities», per Melinda Dooly, de la 

Universitat Autònoma de Barcelona.

acte inaugural de la commemoració  

40 anys de sociolingüística catalana

Amb aquest acte, celebrat a l’IEC el 27 de 

març de 2014, es va iniciar la commemo-

ració del 40è aniversari del Grup Català de 

Sociolingüística, l’actual SOCS. La inaugu-

ració comptà amb la participació de Joan-

domènec Ros, president de l’IEC; Ester 

Franquesa, directora general de Política 

Lingüística de la Generalitat de Catalunya; 

Joan Pujolar, president de la SOCS, i els 

expresidents Joaquim Torres i Emili Boix, 

que van cloure l’acte amb una reflexió sobre 

la història de la SOCS, el procés de conso-

lidació de la sociolingüística dins la univer-

sitat catalana i els reptes de present i de 

futur de la pròpia disciplina. 

Raons lingüístiques a favor d’un estat 

propi

Fou un acte conjunt de la SOCS i el Cercle 

XXI de presentació del núm. 13 d’el But-

lletí del cercle XXi. Tingué lloc a l’IEC, el 

dia 10 d’abril de 2014. Aquest butlletí es 

va dedicar a buscar possibles raons lingüís-

tiques a favor d’un estat propi català per 

mitjà dels textos d’un conjunt d’experts en 

temes sociolingüístics. Agustí Pou va ob-

servar què implicarà la constitució d’un 

nou règim legal en matèria lingüística, que 

no estarà constantment limitat pel marc 

legal espanyol sinó pels límits que imposin 

els principis democràtics en general i la 

pròpia realitat lingüística del país. Josep 

Gifreu va observar que el nou Estat català 

haurà de construir encara una indústria 

cultural i comunicativa pròpia, alhora que 

li caldrà assumir el control del propi espai 

radioelèctric. Xavier Vila va observar que 

en matèria educativa es mantindran a 

grans trets els mateixos reptes que en l’ac-

tualitat, però que les autoritats hauran 

d’elaborar un discurs d’atenció a la diver-

sitat lingüística i cultural diferent de l’ac-

tual. Finalment, Isidor Marí va parlar de 

la gestió del multilingüisme en les empre-

ses, que és encara un àmbit poc desenvo-

lupat, mancança que no és atribuïble a la 

legislació lingüística espanyola, per la qual 

cosa es podria i s’hauria d’abordar ja des 

d’ara.

cicle amb motiu de la commemoració 

del centenari de la SocS: 40 anys  

de sociolingüística catalana

— «L’etnografia de la comunicació en  

la sociolingüística catalana»: Luci Nuss-

baum, Helena Calsamiglia i Amparo 

 Memoria 2013-2014.indb   458 08/03/17   11:09



So
c

ie
t

a
t

S 
fi

l
ia

l
S

459

Tusón van repassar la trajectòria de la 

sociolingüística d’orientació antropolò gica 

i interaccional a casa nostra en un format 

d’entrevista conduït per Joan Pujolar. IEC, 

8 de maig de 2014.

— «Els estudis de demolingüísti-

ca en la sociolingüística catalana»: Joa-

quim Torres i Natxo Sorolla van explicar 

com, des de la implantació de la demo-

cràcia i del nou Estatut d’Autonomia, el 

desplegament de les polítiques de norma-

lització lingüística ha requerit el segui-

ment dels usos lingüístics a Catalunya des 

d’una perspectiva demogràfica. La po-

nència fou presentada per Albert Fabà. 

IEC, 5 de juny.

conferència: «llengua i independència. 

Una anàlisi crítica sobre les dades  

dels Baròmetres d’opinió Pública (BoP)  

del ceo»

Es féu una anàlisi crítica de la sèrie d’en-

questes del Centre d’Estudis d’Opinió, en 

què hi ha la pregunta «Si demà es fes un 

referèndum per decidir la independència 

de Catalunya, vostè què faria?» (la sèrie 

temporal s’inicià el juny de 2011 i acabà 

l’abril de 2014). Com a conseqüència 

d’aquesta anàlisi es presentaren unes 

dades reponderades, que també incloïen 

les de la «doble pregunta» del darrer 

Baròmetre. Alhora, també es creuaren 

aquestes dades, reponderades, amb la 

llengua dels enquestats o altres variables 

com ara l’autoidentificació nacional. 

Premi Modest Reixach 2014

El 22 d’abril de 2014, dins els Premis Sant 

Jordi de l’IEC, es lliurà el Premi Modest 

Reixach de la SOCS a Joan Solé, Anna 

Torrijos i Montserrat Martínez pel llibre 

enquesta d’usos lingüístics de la població 

2008: anàlisi. Volum ii. els factors clau de 

les llengües a catalunya: edat, ocupació, 

classe social, lloc de naixement, territori 

i aprenentatge de català, publicat pel 

Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya.

Publicacions

treballs de Sociolingüística catalana 

(TSC), núm. 23 (2013) 

Aquest número dedicà la secció especial 

a la sociolingüística de la variació, a cura 

de Miquel Àngel Pradilla, membre de 

l’IEC. També inclogué un escrit d’Emili 

Boix i Jordi Cicres en memòria de Maria 

Teresa Turell, que fou la pionera d’aquests 

estudis a casa nostra. La part de miscel-

lània presentà diversos articles dedicats 

als usos lingüístics dels joves, entre altres 

continguts. TSC ha aconseguit la màxima 

avaluació en el sistema CARHUS, utilitzat 

a Catalunya per a la classificació de re-

vistes científiques dels àmbits de les cièn-

cies socials i humanitats. En la seva actu-

alització CARHUS Plus+ 2014, la revista 

obtingué la posició A en un rànquing que 

avalua la qualitat formal de les revistes 

entre A (més alta) i D (més baixa). 
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Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana

Any de fundació: 1982*

junta diREctiva

Presidència: salomó maRquès suREda

Presidència d’honor: joRdi monés Pujol-BusquEts

Vicepresidència: m. caRmE agulló díaz

 fRancEsca comas RuBí

Tresoreria: Ramon taRRÒs EsPlugas

Secretaria: julià vilaR hERms

Vocalia: joRdi fEu gElis

 alEjandRo mayoRdomo PéREz

 maRia isaBEl miRó montoliu

 àngEl moREu calvo

 xaviER motilla salas

 m. PilaR navaRRo RodRíguEz

 antoni toRt BaRdolEt

Delegat de l’IEC: josEP gonzálEz-agàPito gRanEll

Nombre de socis: 94

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

Activitats

Seminari de tardor

Es titulà església i construcció de la iden-

titat nacional i tingué lloc a la Universitat 

Rovira i Virgili (URV), el 7 d’octubre de 

2013. Organitzat conjuntament amb el 

Departament de Pedagogia de la URV, 

inclogué la conferència «Catalunya, es-

glésia i república (1931-1939)», a càrrec 

de Montserrat Duch, de la URV; la taula 

rodona: «Església i franquisme. Instituci-

ons no formals com a constructores de la 

identitat nacional», i la ponència «Con-

gregacions religioses i ensenyament», a 

càrrec de Joan Florensa, arxiver de l’Es-

cola Pia de Barcelona. S’hi van inscriure 

cent vint alumnes.

«la renovació de l’escola pública.  

De l’empordà a tot catalunya  

(1900-1939)»

Aquest és el títol de l’exposició itinerant, 

que al llarg del 2014 i el 2015 es presen-

tarà a setze poblacions de Catalunya, i de 
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la taula rodona que tingué lloc al Museu 

del Joguet de Catalunya (Figueres), el 7 

de novembre de 2013, amb motiu de la 

seva inauguració, i en la qual participaren 

Salomó Marquès Sureda i els mestres Rosa 

M. Moret Guillamet i David Pujol i Fabre-

lles. 

Vii Jornades d’Història de l’educació 

Valenciana

Amb el títol Mestres d’escola, tingué lloc 

a la Universitat de València els dies 7 i 8 

de novembre de 2013. S’estructurà en cinc 

seccions:

La primera secció inclogué les 

conferències «Elogi i reivindicació del 

Magisteri. De les llums de la Il·lustració a 

les llums de la República», a càrrec d’Ale-

jandro Mayordoma Pérez, de la Univer-

sitat de València; «Culturas escolares y 

maestros valencianos de principios del 

siglo xx. Ecos de la literatura», a càrrec 

de Ramón López Martín, de la Universi- 

tat de València; «El asociacionismo pro-

fesional de los maestros públicos de la 

provincia de Valencia de finales del siglo 

xix y principios del xx», a càrrec de Fran-

cisco Canes Garrido, de la UCM, i «La 

formació dels mestres valencians als inicis 

del segle xx: les aportacions de Maria 

Carbonell a l’Escola Normal de València», 

a càrrec de M. Jesús Llinares Císcar, de la 

Universitat de València.

En la segona secció es presentaren 

les ponències «El mestre Martínez a Ba-

nyeres de Mariola: 1869-1910», a càrrec 

de Joan Torró, de la Universitat de Valèn-

cia; «El treball docent a Xàtiva de dos 

destacats mestres: J. B. Puig i José Casa-

sola», a càrrec de Vicent Torregrosa, de la 

Universitat de València; «La debilidad 

organizativa del magisterio laico-republi-

cano en España, 1900-1937», a càrrec de 

Luis Miguel Lázaro Lorente, de la Uni-

versitat de València; «Els mestres valen-

cians de les organitzacions freinetistes en 

temps de la II República», a càrrec d’Al-

fred Ramon González, mestre, i «Els 

consells de guerra: una eina de repressió 

a l’àmbit del magisteri primari. El cas de 

l’Horta sud», a càrrec de Wilson Ferrús 

Peris, professor de secundària.

La tercera secció fou a càrrec de 

M. Carmen Agulló Díaz, de la Universitat 

de València, que impartí la conferència 

«La formació de mestres durant el perío-

de “azul” en l’Escola Normal de València 

(1939-1945)». A continuació, es dugué a 

terme la taula rodona «Testimonis de 

l’escola. Mestres de Safor», amb Encarna 

Garrigós, Felip Llàcer, Antoni Martí i 

Miquel Salort.

La quarta secció inclogué les 

ponències «Entre la escuela de la prisión 

y la cultura política feminista. Presenta-

ción Sáez de Descatllar (1932-2003)», a 

càrrec de Luz Sanfeliu, de la Universitat 

de València; «Una aproximació a l’esco-

la a través de les memòries de pràctiques 

dels estudiants de magisteri: l’escola 

rural de Gorga», a càrrec de Gabriel Bar- 

celó i Francesca Comas, de la Universitat 
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de les Illes Balears; «Aprenent a ser mes-

tres. Memòries de pràctiques dels estu-

diants de pedagogia valencians (1950-

1969)», a càrrec d’Andrés Payà Rico, de 

la Universitat de València, i «Escrituras 

vigiladas. Los cuadernos de rotación de 

la clase de don Jaime Ramón y Porcel 

(1963-1971), Altura (Castelló)», a càr-

rec de José Manuel López Blay, professor 

de secundària.

Per acabar, la cinquena secció va 

completar les jornades amb les conferèn-

cies «La participació del moviment as-

sembleari de mestres (STEPV) en la 

construcció del sistema educatiu valencià 

(1982-1995)», a càrrec de Vicent Mon-

roig, de la Universitat de València; «Les 

discussions del magisteri valencià al vol-

tant de l’aprovació de la LOGSE», a 

càrrec de Sandra García de la Fez, de la 

Universitat de València, i el seminari 

«Mestres d’ahir».

Jornada de treball

El 24 de maig de 2014, amb motiu del 75è 

aniversari de l’acabament de la Guerra 

Civil i de l’inici de l’exili republicà, la So-

cietat va organitzar una jornada de treball 

trepitjant un territori carregat d’història. 

La sortida va constar de la lectura de tex-

tos de mestres exiliats que foren escrits en 

els espais que es visitaren. La sortida fou 

al Museu de l’Exili; a la Jonquera, a la 

Vajol, per veure la Mina Canta o Mina d’en 

Negrín, i a la Maternitat d’Elna. Finalment 

es visità la platja d’Argelers, on hi havia 

hagut el camp de concentració.

Publicacions

educació i Història: Revista d’Història de 

l’educació, núm. 22 (juliol-desembre, 

2013): Miscel·lània.

educació i Història: Revista d’Història de 

l’educació, núm. 23 (gener-juny, 

2014): Pedagogies i tradicions reli-

gioses i culturals.
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Institució Catalana d’Estudis Agraris

Any de fundació: 1984

junta diREctiva

Presidència: josEP m. vivEs dE quadRas 

Vicepresidència: fRancEsc REguant fosas 

Secretaria: EsthER jové alsina 

Tresoreria: santiago Pocino PEñalBa 

Vocalia: m. josé chEsa maRRo

 josEP m. EsPElta guaRdia 

 joan saus aRús

Coordinadors de les seccions 

Agricultura general: joan anglès sEdó

Estudis Rurals: gEmma fRancès tudEl 

Forestal: iñigo REBollo san miguEl

Història Rural: assumPta sERRa clota

Jardineria i Paisatgisme: joaquim camPs masich 

Protecció Vegetal: EstER toRREs güEll 

Ramaderia: josEfina Plaixats BoixadERa

Sòls: EduaRd alcañiz BaldEllou

Viticultura i Enologia: josEP m. PuiggRÒs jové

Delegada territorial a Tarragona:  maRia fRancEsca foRt maRsal

Delegat territorial a Girona:  vicEnç llovEt Roqué 

Delegat territorial a Lleida:  santiago Planas dE maRtí 

Delegada de l’IEC:  mERcè duRfoRt coll

Nombre de socis:  348

Assemblea General Ordinària

El 18 de desembre de 2013, a la seu de 

l’IEC, es va celebrar l’Assemblea General 

Ordinària de socis i sòcies de la Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), en 

què es van detallar les activitats realitza-

des durant el curs 2013-2014 i les pro-

postes per a l’any següent.
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Activitats

A continuació es presenten les activitats 

organitzades per la ICEA durant el curs 

2013-2014, que generalment es van dur 

a terme a la seu de l’IEC:

— 16 de setembre de 2013. Jor-

nada sobre Perspectives de l’Explotació 

d’Hidrocarburs mitjançant la Tècnica de 

Fractura Hidràulica a Catalunya, a càrrec 

de Mariano Marzo, catedràtic d’estrati-

grafia i professor de recursos energètics i 

geologia del petroli a la Facultat de Geo-

logia de la Universitat de Barcelona (UB) 

i autor de nombrosos articles sobre matè-

ria energètica. Atesa la controvèrsia que 

provoquen les tècniques d’extracció ba-

sades en la fractura hidràulica (hydraulic 

fracking) pels riscos ambientals que 

comporten i per l’efecte que poden tenir 

en l’agricultura i la salut, la Secció d’Agri-

cultura va organitzar aquesta jornada, 

durant la qual es van exposar les perspec-

tives d’explotació i es va fer un col·loqui.

— 19 de setembre de 2013. Tau-

la rodona el ménage à trois de la biotec-

nologia, l’agricultura i el medi ambient. 

Realitat o ficció?, organitzada conjunta-

ment amb Futureco Bioscience i l’Associ-

ació Catalana de Comunicació Científica 

(ACCC). La taula rodona girà entorn de 

l’agricultura del futur, pensant en el medi 

ambient i en la sostenibilitat i viabilitat 

de l’agrobiotecnologia, així com dels seus 

límits socials, econòmics i polítics. Hi 

participaren Carolina Fernández, direc-

tora del Departament d’R+D+I i Assump-

tes Regulatoris de Futureco Bioscience; 

Xavier Duran, director del programa de 

TV3 el medi ambient; Ana Caño, inves-

tigadora del Centre de Regulació Agrige-

nòmica (CSIC-IRTA-UAB); Montse 

Martí, biòloga de l’Associació de Defensa 

Vegetal SELMAR; Francesc Reguant, 

vicepresident de la ICEA i autor del llibre 

entendre l’agricultura, i Cristina Ribas, 

presidenta de l’ACCC, que va fer de mo-

deradora.

— 27 de setembre de 2013. 9a Jor- 

nada AGROPRÉS-ICEA-ETSEA-UDL: 

«La importància de la innovació varietal 

i dels vivers per a l’èxit productiu, la 

qualitat i la competitivitat de les planta-

cions d’arbres fruiters: poma, pera, prés-

sec i nectarina». La jornada, celebrada al 

Saló Segrià de la Fira de Lleida, va formar 

part dels actes de la 59a Fira de Sant 

Miquel de Lleida. S’organitzà conjunta-

ment amb l’Associació de Periodistes i 

Escriptors Agraris de Catalunya (AGRO-

PRÉS) i l’Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeria Agrària de la Universitat de 

Lleida (ETSEA-UdL), i va comptar amb 

la participació de diversos experts. El 

programa es va estructurar en les sessions 

«Noves varietats i tendències en la creació 

varietal. La importància de la innovació va- 

rietal i dels vivers per a la competitivitat 

del sector dels arbres fruiters», «Panorà-

mica dels vivers de fruiters. Àmbit empre-

sarial i administració pública, tendències 

en espècies i varietats, sanitat vegetal, 

certificacions» i «La rellevància de les 
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plantes de viver en fructicultura. Les 

responsabilitats del viverista i del fructi-

cultor».

— 5 d’octubre de 2013. Transca-

talònia 2013: «Sòls de l’Alt Empordà», en 

la qual es va fer un recorregut per indrets 

representatius de l’Alt Empordà, tant de 

la plana com del massís del cap de Creus, 

dirigit per Maria Assumpta Gispert i Gio-

vanni Pardini, de la Unitat de Ciència del 

Sòl de la Universitat de Girona.

— 7 d’octubre de 2013. Tertúlia 

Sigfito. ajuda a l’agricultor per al man-

teniment del medi ambient, a càrrec 

d’Ignasi Torroella i organitzada per la 

Secció de Protecció Vegetal amb l’objectiu 

de donar a conèixer els serveis que ofereix 

Sigfito, una societat sense ànim de lucre 

creada amb l’objectiu d’organitzar un 

sistema de recollida d’envasos agraris per 

tal de donar-los un tractament mediam-

biental correcte.

— 17 d’octubre de 2013. Jornada 

Jardineria, solucions per a la crisi, orga-

nitzada conjuntament amb el Gremi de 

Jardineria de Catalunya. El programa va 

incloure les conferències «Una solució  

de país per a les normes tecnològiques de 

jardineria i paisatgisme (NTJ)», a càrrec 

d’Elisabet Gimeno, directora de la Funda-

ció de la Jardineria i el Paisatge; «El verd 

com a axioma d’unió. Viles Florides com 

a referència», de Jorge Muñiz, vicepresi-

dent del Gremi de Jardineria de Catalunya 

i secretari de la Confederació d’Horticul-

tura Ornamental de Catalunya; «El Mer-

cat, punt de confluència de jardiners, 

viveristes i floristes. Unitats de negoci», 

per Jordi Rodon, president del Mercat de 

Flor i Planta Ornamental de Catalu-

nya; «La formació, una via de futur. El 

paper de la formació en la crisi actual», a 

càrrec de Roser Bofill, representant de les 

escoles de Catalunya, i «Agricultura ur-

bana, la transformació dels jardins en 

temps de crisi», de Montse Rivero, histo-

riadora i tècnica especialista en jardineria.

 — 4 de novembre de 2013. 

Tertúlia les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle al sector agroramader, orga-

nitzada per la Secció de Protecció Vegetal. 

Fou a càrrec de Salvador Samitier, cap de 

l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

(Departament de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat).

— 11 de novembre de 2013. Jor-

nada Desaparició de les abelles, causes i 

implicacions, organitzada per la Secció de 

Ramaderia. Inclogué les sessions «Abelles, 

conreus i pesticides: un triangle incòmo-

de», a càrrec de Jordi Bosch, investigador 

del Centre de Recerca Ecològica i Aplica-

cions Forestals; «Primavera sense brunzits, 

per què desapareixen les abelles?», per 

Antoni Gómez Pajuelo, director de Con-

sultores Apícolas,  i «Desaparició de les 

abelles. Visió de la indústria fitosanitària», 

a càrrec de Josep Saltor, responsable de 

desenvolupament a Kenogard SA.

— 2 de desembre de 2013. Ter-

túlia actualitat en el control de plagues 

en àrees verdes, organitzada per la Secció 
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de Protecció Vegetal. Fou a càrrec de 

Carme Lacambra, de l’Associació Espa-

nyola de Parcs i Jardins Públics; Josep 

Maria Vives, de la ICEA, i Jordi Giné, cap 

del Servei de Sanitat Vegetal del Depar-

tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural (DAAM) de 

la Generalitat de Catalunya. En la tertú-

lia es van tractar temes com la directiva 

marc d’ús sostenible dels plaguicides i el 

llibre blanc sobre el control de plagues 

en espais verds.

— 28 de gener de 2014. Trobada 

de Voluntaris de Jardins i Jardiners, orga-

nitzada pel grup Jardins i Jardiners de la 

ICEA. Va incloure una visita a la Casa de 

Convalescència, seu de l’IEC (especial-

ment al jardí, dedicat a Mercè Rodoreda).

— 28 de febrer de 2014. XI Jor-

nada de Protecció Vegetal: «Mengem Sa? 

L’alimentació, el repte de la humanitat». 

Coorganitzada amb l’Associació Catalana 

de Ciències de l’Alimentació, se centrà en 

la situació actual de l’alimentació a la 

Unió Europea i en les garanties que ofe-

reixen els productes agrícoles. Va inclou-

re diverses conferències, entre les quals 

cal esmentar «Alimentació, el repte de la 

humanitat», de Francesc Llauradó, de 

l’Associació Empresarial per a la Protecció 

de Plantes, i «Biotecnologia vegetal, l’èxit 

per damunt del mite», per José Miguel 

Mulet, de l’Institut de Biologia Molecular 

i Cel·lular de Plantes de la Universitat 

Politècnica de València. També se celebra-

ren taules rodones per a analitzar la situa-

ció des de tres perspectives diferents: la del 

consumidor, la de la seguretat i el valor 

nutritiu, i la de la producció. El 3 de març, 

en la tertúlia de protecció vegetal, es féu 

l’avaluació de la Jornada Mengem Sa?

— 7 d’abril de 2014. Tertúlia 

exigències del reial decret 1311/2012 

sobre com executar la gestió integrada de 

plagues i les dificultats que es preveuen 

en la seva implantació, organitzada per 

la Secció de Protecció Vegetal. La finalitat 

era respondre els interrogants que plan-

teja el primer annex d’aquest decret, on 

es fixen els principis generals de la ges- 

tió integrada de plagues, i per això es va 

comptar amb la participació com a ponent 

de Lluís Batllori, responsable de Sanitat 

Vegetal del DAAM de Girona.

— 10 d’abril de 2014. Jornada 

Agrofòrum: «El paper de l’agricultura al 

segle xxi», organitzada conjuntament amb 

la Fundació del Món Rural. Hi participaren 

els experts Ignacio Pérez, analista de polí-

tiques a la Direcció de Comerç i Agricultu-

ra de l’Organització per a la Cooperació i 

el Desenvolupament Econòmics, que va 

parlar sobre les perspectives actuals i els 

reptes de futur que afronta l’agricultura; 

Pere Puigdomènech, professor d’investiga-

ció al Centre de Recerca en Agrigenòmica 

del CSIC-IRTA-UAB i membre de l’IEC, 

que va mostrar com les noves tecnologies 

poden ajudar a desenvolupar l’agricultura; 

José María García Alvárez-Coque, catedrà-

tic d’economia aplicada i professor d’eco-

nomia i política agràries a la Universitat 
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Politècnica de València, que va parlar dels 

mercats i la seguretat i l’aprovisionament 

d’aliments en l’àmbit regional i europeu 

com un repte de futur; Mariano Marzo, 

catedràtic d’estratigrafia i professor de 

recursos energètics i geologia del petroli a 

la Facultat de Geologia de la UB, que va 

presentar el panorama de l’actual model 

energètic, les alternatives i les tendències 

de futur, i Antoni Pané, director general de 

la Cooperativa d’Ivars, que va parlar de les 

oportunitats i els reptes de la professió 

agrària i de com imagina la pagesia del 

2050.

— 13 de maig de 2014. Jornada 

el Pla Hidrològic de la conca de l’ebre, 

per a debatre els pros i contres del Pla, 

aprovat el 2014 amb els vots favorables 

de vuit comunitats autònomes i el vot en 

contra de la Generalitat i la Plataforma 

en Defensa de l’Ebre. Impartí la sessió 

Lluís Berga, enginyer de camins, canals i 

ports i expert en planificació hidrològica.

— 4 de juny de 2014. Segon Fò-

rum Forestal de Barcelona, organitzat per 

l’Aula de Silvicultura Mediterrània de 

Barcelona, adscrita a la ICEA. Es dedicà 

al desenvolupament de les instal·lacions 

de calderes de biomassa, a la mecanitza-

ció dels aprofitaments forestals, a la im-

portació i comercialització de fustes i suro, 

i al desenvolupament de noves iniciatives 

com la construcció de cases de fusta i la 

producció de bolets.

— 16 de juny de 2014. Tertúlia 

alimentària: un referent per a la indústria 

de l’alimentació, organitzada per la Secció 

de Protecció Vegetal i la Secció de Rama-

deria. Fou a càrrec d’Antoni Valls, direc-

tor d’Alimentària, el saló internacional de 

l’alimentació i les begudes, que explicà les 

novetats del saló i les oportunitats de 

negoci. 

— 19 de juny de 2014. II Tarda 

de Jardins i Jardiners, organitzada pel 

grup Jardins i Jardiners. El programa  

es va estructurar en les sessions següents:  

«Píndoles. El procés de recerca del patri-

moni jardiner», a càrrec de membres del 

Grup Jardins i Jardiners; «Nova aproxi-

mació a Joan Mirambell», per Alícia 

Suárez, professora titular d’història de 

l’art del segle xx de la UB i investigadora 

del Grup de Recerca en Història de l’Art 

i del Disseny Contemporanis (GRACMON); 

«Joaquim Folch i Torres i l’art del jardí», 

impartida per Mercè Vidal, professora 

del Departament d’Història de l’Art de 

la UB, investigadora del GRACMON i 

comissària de l’Any Joaquim Folch i 

Torres, i «El jardí botànic de Sant Joan 

Despí de la família Salvador», a càrrec 

de Josep M. Montserrat, director del Jar- 

dí Botànic de Barcelona. Al final es pro-

jectà un fragment del documental lo 

jardí de las rahons perdudes, del director 

Daniel B. Farré, sobre el qual parlà Ig-

nacio Somovilla, membre del grup Jar-

dins i Jardiners.

— 3 a 25 de juliol de 2014. Curs 

pràctic d’assessorament en gestió integra-

da de plagues, organitzat conjuntament 
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amb el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrò-

noms de Catalunya i impartit a la seva 

seu, a Barcelona. L’objectiu fou que els 

alumnes assolissin els coneixements pràc-

tics per a garantir una prestació de serveis 

professionals de qualitat en l’àmbit de 

l’assessorament fitosanitari.

— 23 d’agost de 2014. XXIX Jor- 

nada d’Agricultura a Prada: «L’agricultu-

ra sota contracte: integració i cadenes de 

valor». Aquesta edició de la jornada cele-

brada a la Universitat Catalana d’Estiu, 

de Prada de Conflent, va incloure les 

ponències: «Agricultura i contractes: una 

perspectiva històrica», de Lluís Bosch 

(UdG) i Victòria Soldevila (URV); «Pro-

blemàtica del sector lleter i els nous con-

tractes obligatoris», per Eduard Gelpí 

(Calidad Pascual SAU); «El programa 

Triptolemos de suport a la gestió dels 

ramaders amb contracte lleter amb Nest-

lé», a càrrec d’Yvonne Colomer (Fundació 

Triptolemos); «Els contractes des de l’òp- 

tica del pagès», de Josep M. Besora (Cal 

Mascó, a la Segarra); «Els contractes des 

de l’òptica del fabricant», per Dionís 

Guiteras (Natureco), i «Relacions entre 

productors i grans superfícies en el sector 

de la fruita i l’hortalissa a Catalunya Nord», 

a càrrec d’Yves Aris (Fédération Dépar-

tementale des Syndicats d’Exploitants 

Agricoles, de la Catalunya del Nord).

Premi de la Institució Catalana 

d’Estudis Agraris

Instituït l’any 1983, s’ofereix a un treball 

d’investigació, bibliogràfic o d’assaig so-

bre agricultura. En la seva 30a convoca-

tòria, inclosa en el LXXXIII Cartell de 

premis i de borses d’estudi de l’IEC, el 

jurat, format per Joan Anglès, Josep M. 

Alcañiz i Josefina Plaixats, acordà atorgar 

el premi a Pau Parés Montanyà pel treball 

estudi de la producció i de la qualitat 

farratgera de les pastures de la finca dels 

cingles de l’avenc (tavertet). L’entrega 

del premi es va fer dins la cerimònia de 

lliurament dels Premis Sant Jordi de l’IEC, 

el dia 22 d’abril de 2014.

Publicacions

Dossiers agraris, núm. 15 (2013).

Quaderns agraris, núm. 34 (juny 2013); 

núm. 35 (desembre 2013); núm. 36 

(juny 2014).
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Societat Catalana de Comunicació

Any de fundació: 1985

junta diREctiva

Presidència: Rosa m. fRanquEt calvEt

Vicepresidència: caRlEs Pont soRRiBEs

Secretaria:  jaumE duRan castElls

Tresoreria:  sERgi coRtiñas RoviRa

Vocalia primera:  caRmina cRusafon Baqués

Vocalia segona:  BElén monclús Blanco

Vocalia tercera:  magda sEllés quintana

Delegat de l’IEC: josEP m. muntanER Pasqual

Nombre de socis: 123

Activitats

Durant el curs 2013-2014, tingueren lloc 

a la seu de l’IEC les activitats següents:

— El 9 de desembre de 2013 se 

celebrà la sessió inaugural, titulada «Mo-

viments socials i la comunicació: liderat-

ges, discursos i mitjans». Hi intervingue-

ren Muriel Casals, presidenta d’Òmnium 

Cultural, i Carme Forcadell, presidenta 

de l’Assemblea Nacional Catalana. Mode-

rà la sessió Toni Aira, periodista i profes-

sor de la Universitat Pompeu Fabra i la 

Universitat Ramon Llull.

— El 16 de desembre es dugué a 

terme la V Jornada de Recerca en Comu-

nicació dels Països Catalans.

— Els dies 20 i 21 de febrer tin-

gué lloc la jornada els mitjans de comu-

nicació al servei de la democràcia: present 

i futur, que s’inaugurà amb la conferèn-

cia «Quin futur té la radiodifusió pública 

en l’horitzó 2020?», a càrrec de Ruurd 

Bierman, responsable del projecte Vision 

2020 de l’European Broadcasting Union, 

i s’estructurà en tres sessions. 

La primera es titulà «S’han supe-

rat les missions bàsiques dels inicis?: In-

formar, educar i entretenir», i hi intervin-

gueren Miquel de Moragas, catedràtic de 

la UAB i membre de l’IEC; Enrique 

Bustamante, catedràtic de la UCM, i Joa-

quim M. Puyal, periodista i membre de 

l’IEC. 

La segona sessió inclogué la taula 

rodona «Els valors afins al servei públic: 

El valor del pluralisme, la qualitat dels 
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continguts, l’accés i la participació de la 

ciutadania», presentada per Josep Gifreu, 

membre de l’IEC i catedràtic de la UPF, i 

amb Llúcia Oliva, de la Fundació Consell 

de la Informació de Catalunya; Emili 

Prado, catedràtic de la UAB; Roberto 

Suárez, de Media Intelligence Service - 

UER, i Mònica Terribas, periodista i 

professora de la UPF. A continuació s’im-

partiren les ponències «Reinventant el 

servei públic de radiodifusió, reinventem 

els models públics de finançament?», de 

Karen Donders, professora de la Univer-

sitat Lliure de Brussel·les, i «Les bones 

pràctiques públiques internacionals: el cas 

danès», d’Henrik Søndergaard, professor 

titular de la Universitat de Copenhaguen. 

La tercera sessió, «Les bones pràc-

tiques públiques nacionals», fou a càrrec 

de Rosa M. Calaf, periodista i excorres-

ponsal de TVE; Xavier Sitjà, periodista 

de TVE; Javier Marzal, catedràtic de la 

Universitat Jaume I, i Rosa Oliva, adjun-

ta de direcció de Catalunya Ràdio.

En la darrera sessió s’obrí un debat 

i, per acabar, Maria Corominas, professora 

titular de la UAB; Josep M. Martí, degà del 

Col·legi de Periodistes de Catalunya, i Rosa 

Franquet, presidenta de la Societat, pre-

sentaren les conclusions de la jornada. La 

cloenda fou a càrrec de Josep Martí, secre-

tari de Comunicació de la Generalitat de 

Catalunya.

— El 27 de febrer de 2014, es va 

dur a terme la presentació del llibre Por 

una mirada-mundo, d’Armand Mattelart. 

Hi intervingueren Núria Almirón, de la 

Universitat Pompeu Fabra; Rosa Fran-

quet, presidenta de la Societat, i Miquel 

Moragas, de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

— El 6 de juny de 2014 se celebrà 

la jornada anual a Girona, aquesta edició 

amb el títol el periodisme en situacions 

d’excepcionalitat històrica. La ponència 

inaugural fou a càrrec de Jaume Guilla-

met, de la Universitat Pompeu Fabra. 

Durant la jornada es presentà el llibre 

comunicació pel canvi social, de Lluís 

Costa i Mònica Puntí. L’acte central fou 

el debat «El cinema a la universitat», amb 

la participació de Joan Frigola, de la 

Universitat de Vic; Jaume Macià, director 

d’estudis de l’Escola Superior de Cinema 

i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC); 

Marta Selva, de la Universitat Rovira i 

Virgili; Àngel Quintana, de la Universitat 

de Girona, i Francesc Vilallonga, director 

dels estudis de cinema i televisió de la 

Universitat Ramon Llull. Jaume Duran, 

de la Universitat de Barcelona, moderà 

l’acte, i Albert Elduque, de la Universitat 

Pompeu Fabra, en va fer la cloenda (acte 

in memoriam, Domènec font).

Publicacions

comunicació: Revista de Recerca i d’anà-

lisi, núm. 30 (2) (novembre 2013); 

núm. 31 (1) (maig 2014).
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Societat Catalana de Llengua i Literatura

Any de fundació:  1986

Junta Directiva

Presidència: manuEl llanas Pont

Vicepresidència: daniEl casals maRtoREll

Tresoreria: maRcEl oRtín Rull

Secretaria: hèctoR moREt coso

Vocalia: montsERRat BacaRdí tomàs

 fRancEsc foguEt BoREu

Delegat de l’IEC: josEP moRan ocERinjauREgui

Nombre de socis: 365

Activitats

— Atenes, Delfos i Súnion, 3 a 6 d’octu-

bre de 2013. IX Jornades d’Intercanvi 

Cultural, coorganitzades amb la Societat 

Verdaguer, amb la col·laboració de la 

Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de 

la Universitat de Vic, de l’Instituto Cer-

vantes d’Atenes i la Casa del Llibre d’Ate-

nes (Stoá tu Vivlíu).

— 17 a 19 d’octubre de 2013.  

II Col·loqui Internacional Miquel Martí i 

Pol, celebrat a Barcelona (IEC), a Vic 

(Universitat de Vic) i a Roda de Ter, i 

coorganitzat amb la Universitat de Vic.

— IEC, 23 d’octubre de 2013. 

Jornada Josep Janés i olivé i l’edició del 

seu temps, coorganitzada amb la Univer-

sitat de Barcelona i la Universitat Autò-

noma de Barcelona.

— IEC, 24 i 25 d’octubre de 

2013. First International Symposium 

Mens et Mensa: Society for Study of Food 

in the Middle Ages: «Foods and Commu-

nities in the Later Middle Ages (1000-

1500CE)», coorganitzat amb la North 

American Catalan Society i l’Associació 

Catalana de Ciències de l’Alimentació.

— Vic, 7 a 9 de novembre de 

2013. IX Trobada del Grup d’Estudis 

Etnopoètics: «Literatura oral i educació: 

simbiosi i complicitats», coorganitzat amb 

la Universitat de Vic.

— Al llarg del curs 2013-2014, a 

la Facultat de Filologia de la Universitat 

de Barcelona (UB), dins el cicle Història 

de les teories lingüístiques iii, organitzat 

pel Màster Interuniversitari en Estudis 

Avançats i Aplicats en Llengua i Litera-
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tura Catalanes (UAB-UB), es presentaren 

les conferències següents: «L’origen i el 

desxiframent de l’escriptura a Mesopotà-

mia», per Lluís Feliu, de la UB (12 de 

novembre); «L’origen i el desxiframent  

de l’escriptura a Egipte», per Josep Padró, 

de la UB (3 de desembre); «La llengua 

com a sistema en Saussure. Entre la co-

herència i la incoherència», per Joaquim 

Viaplana, de la UB (24 de febrer); «Els 

principis de la morfologia natural», per 

Manuel Pérez Saldanya, de l’IEC i la 

Universitat de València (17 de març), i 

«Federalisme català i reivindicació lin-

güística (s. xix): el model suís», per Josep 

Moran, de l’IEC i la UB (7 d’abril). 

— IEC, 4 de desembre de 2013. 

Sessió en memòria de Max Cahner (1936-

2013), coorganitzada amb la Fundació 

Pere Coromines. Hi participaren Juli Moll, 

Joan Tres i Francesc Vallverdú.

— IEC, 12 de desembre de 2013. 

Conferència de Javier Giralt (Universitat 

de Saragossa): «La llengua catalana en 

arxius aragonesos: el cas d’Albelda (Lli-

tera) al segle xvi».

— IEC, 11 d’abril de 2014. Col-

loqui sobre la figura i l’obra d’Agustí 

Calvet, Gaziel, amb motiu del cinquante-

nari de la seva mort (1887-1964). Hi 

participaren Francesc-Marc Álvaro, Jordi 

Amat, Enric Juliana, Plàcid Garcia-Pla-

nas, Francesc Canosa i Manuel Llanas.

— Vic i Folgueroles, 24 a 26 

d’abril de 2014. II Congrés Internacional 

de Geografies Literàries, coorganitzat 

amb la Universitat de Vic.

— IEC, 16 de maig de 2014. II Jor- 

nada LitCat d’Intergrups de Recerca:  

«Literatura catalana contemporània (se- 

gles xix-xxi): crítica, transmissió textual i 

didàctica», coorganitzada amb la Univer-

sitat de Vic.

Publicacions

llengua & literatura, vol. 24 (2014).
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Societat Catalana de Tecnologia

Any de fundació:  1986

junta diREctiva

Presidència: fREdERic luquE caRRillo

Vicepresidència: Ramon izquiERdo clEmEntE

Tresoreria: gEmma Roca PallaRès

Secretaria: m. núRia salán BallEstERos

Vocalia: agustí EgEa álvaREz

 david atzEt RoviRa

 aina BaRcEló cuERda

 maRc BaRRacó sERRa

 naRcís BaRtina Boxa

 RicaRd Bosch tous

 Ramon BRagós BaRdia

 joaquim coRominas viñas

 xaviER cufí solé

 caRmina luquE

 manEl Pagès Panadès

 xaviER PaRdEll PEña

Delegada de l’IEC: alícia casals gElPí

Nombre de socis:  129

Assemblea General

El dia 20 de novembre de 2013 se celebrà 

l’Assemblea General de socis i sòcies de la 

Societat Catalana de Tecnologia, en què 

es procedí a la renovació de la Junta Di-

rectiva.

Activitats

El dia 19 de novembre de 2013 es visi-

taren les instal·lacions del Centre de Su-

percomputació de Barcelona (BSC), si-

tuades a l’Espai de Torre Girona, a la 

Uni versitat Politècnica de Catalunya 

(UPC).

El dia 20 de novembre, Manel 

Sòria, fotògraf i professor de l’Escola 

Tècnica Superior d’Enginyeries Industri-

al i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT), 

pronuncià la conferència «La terra és al 

cel», a la Sala Puig i Cadafalch de l’IEC. 
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Amb el mateix títol exposà una mostra 

fotogràfica d’astrofotografia i divulgació 

científica al claustre de l’IEC, del 8 al 31 

de gener de 2014.

El dia 20 de març, es programà 

una visita als laboratoris d’R+D de Simon 

Lighting, situats a la plaça de Sant Pol de 

Barcelona. 

El 31 de març es visità la cova de 

realitat virtual de la UPC, al Campus Sud 

(Barcelona). 

Al llarg del 2014 es programaren 

diverses trobades relacionades amb CoE-

nerCat, «Energia per a la nova Catalunya: 

Visions i aportacions de la Societat», un 

espai de presentació i consens de propostes 

per a emprendre la construcció del sistema 

energètic de la Catalunya del futur. Així, 

la SCT va participar en les trobades de 

centres de recerca i instituts que van tenir 

lloc a Tarragona (4 d’abril) i Girona (9 de 

maig). El curs vinent (2014-2015) se 

celebrarà la sessió plenària, on es farà una 

valoració final de totes les propostes pre-

sentades a les diverses sessions.

Finalment, la Societat va col-

laborar en la conferència «La volta al món 

a vela», organitzada per la Facultat  

de Nàutica de Barcelona, el 24 d’abril de 

2014.

Premi de la Societat Catalana  

de Tecnologia 2014

Inclòs dins els trenta-nou premis i borses 

d’estudi del LXXXIII Cartell de premis i 

de borses d’estudi de l’IEC. A proposta 

d’una ponència integrada per Xavier Cufí, 

Agustí Egea i M. Núria Salán, la Societat 

decidí atorgar el premi a Clara Corbella 

Vidal pel treball emissió de gasos d’efec-

te d’hivernacle en aiguamolls construïts: 

adaptació del mètode. El lliurament del 

premi es féu en acte públic a l’IEC dins la 

cerimònia de lliurament dels Premis Sant 

Jordi, el dia 22 d’abril de 2014.

Publicacions

Revista de tecnologia, núm. 5 (2014) 

(primer semestre).
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Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica

Any de fundació: 1991

junta diREctiva

Fins al 18 de novembre de 2013

Presidència: mÒnica Rius Piniés

Vicepresidència: Emma sallEnt dEl colomBo

Secretaria: miquEl tERREu gascon

Tresoreria: joRdi fERRan BolEda

Vocalia: fRancEsc x. BaRca salom

 josEP BERnaBEu mEstRE

 Pascual BERnat lóPEz

 ángEl calvo calvo

 josEP m. camaRasa castillo

 RicaRd duRan PinEda

 PERE dE la fuEntE collEll

 lluís gaRRigós oltRa

 PERE gRaPí vilumaRa

 néstoR hERRán coRBacho

 àlvaR maRtínEz vidal

 maRia Rosa massa EstEvE

 josé PaRdo tomás

 josEP manEl PaRRa sERRa

 mERcè PiquERas caRRasco

 RosER Puig aguilaR

 caRlEs Puig Pla

 antoni Roca RosEll

 xaviER Roqué RodRíguEz

 josEP miquEl vidal hERnándEz

 alfons zaRzoso oREllana

A partir del 18 de novembre de 2013

Presidència: Emma sallEnt dEl colomBo 

Vicepresidència: alfons zaRzoso oREllana

Secretaria: miquEl tERREu gascón
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Tresoreria: joRdi fERRan BolEda

Vocalia: fRancEsc x. BaRca salom

 josEP BERnaBEu mEstRE

 Pasqual BERnat lóPEz

 àngEl calvo calvo

 josEP m. camaRasa castillo

 claRa floREnsa RodRíguEz

 ximo guillEm lloBat

 PERE gRaPí vilumaRa

 nèstoR hERRan coRBacho

 àlvaR maRtínEz vidal

 maRia Rosa massa EstEvE

 josé PaRdo tomás

 EnRiquE PERdiguERo gil

 mERcè PiquERas caRRasco

 caRlEs Puig Pla

 mÒnica Rius Piniés

 antoni Roca RosEll

 xaviER Roqué RodRíguEz

 josEP simon castEl

Delegat de l’IEC: david jou miRaBEnt

Nombre de socis:  301

El programa d’activitats del curs 2013-

2014 de la Societat ha girat al voltant de 

les geografies del coneixement, temàtica 

sobre la qual s’han estructurat diversos 

col·loquis i cicles temàtics, que es detallen 

a continuació.

Col·loquis 

— towards a cultural Geography of the 

ancient World, col·loqui magistral de 

Reviel Netz (Universitat de Stanford), 

coordinat per Francesca Mestre i Cristian 

Tolsa, de la UB, i Jaume Sastre, del Cen-

tre d’Història de la Ciència i la UB. Tingué 

lloc a la Facultat de Filologia de la Uni-

versitat de Barcelona, el 9 d’octubre de 

2013.

— les geografies del coneixement 

a debat, coordinat per Ximo Guillem-

Llobat i Josep Lluís Barona, de l’Institut 
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d’Història de la Medicina i de la Ciència  

López Piñero (IHMC). Se celebrà a l’IHMC  

de València, el 9 de gener de 2014.

Cicles temàtics

ciencias e ideologías en los parques 

naturales españoles

El cicle s’estructurà en tres sessions que 

es programaren per a l’inici del 2014: 

«Ciencia y sentimiento de la naturaleza 

en los orígenes de la conservación», per 

Santos Casado, de la Universidad Autóno-

ma de Madrid (16 de gener); «Migraciones 

y endemismos: ideas e instituciones en el 

Parque Nacional de Doñana», a càrrec de 

Lino Camprubí, del Centre d’Història  

de la Ciència de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (CEHIC-UAB), i Sarah R. 

Hamilton, de la Universitat de Michigan 

(30 de gener), i «La protecció de la natu-

ra a Catalunya a la Transició i primers 

anys de democràcia», presentada per 

Judit Gil Farrero, del CEHIC-UAB (13 de 

febrer).

Geografies audiovisuals 

El cicle fou coordinat per Carlos Taber-

nero i Fernando Vidal, del CEHIC-UAB; 

Laura Valls, del CSIC, i Ignacio Suay, de 

l’IHMC. El programa inclogué tres acti-

vitats: l’exposició de triple format (pel-

lícula, fotografia i text) de l’artista Paloma 

Polo titulada «Posición aparente»; un 

cinefòrum a l’entorn de la pel·lícula Das 

experiment, organitzat per Carlos Taber-

nero i Fernando Vidal (27 de febrer), i la 

presentació i projecció del documental la 

piedra ausente, de Sandra Rozental (11 

d’abril).

Recuperant plaers i obstacles d’escriure 

història de la ciència

Coordinat per Jaume Sastre, del CEHIC i 

la UB, Clara Florensa, del CEHIC-UAB, 

i Pepe Pardo, de l’Institut Milà i Fontanals 

del CSIC, el cicle s’organitzà en tres ses-

sions. 

La primera, titulada «Space, His-

tory and Materialism for the 21st Cen-

tury», fou a càrrec de Reviel Netz, de la 

Universitat de Stanford, i Jaume Sastre, 

del CEHIC i la UB, i inclogué la presen-

tació del llibre alambre de púas: una 

ecología de la modernidad (7 d’octubre).

La segona sessió, «Geografías del 

conocimiento arqueológico: relaciones 

entre los arqueólogos españoles y británi-

cos en el siglo xx», fou a càrrec de Mar-

garita Díaz-Andreu, de la Universitat de 

Barcelona i ICREA, i inclogué la presen-

tació del llibre archaeological encounters. 

Building networks of Spanish and British 

archaeologists in the 20th century (25 de 

març).

En la tercera sessió es presentà  

el llibre il pollo di Newton. la scienza in 

cucina, de Massimiano Bucchi, de la 

Universitat de Trento (20 de maig).

Itineraris d’història de la ciència 

El maig de 2014 s’organitzaren diversos 

itineraris guiats per Barcelona a fi de cons-
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truir i reconstruir geografies urbanes del 

coneixement científic. Les rutes «Ciència i 

la tecnologia a l’Exposició Universal de 

1888» i «Històries de ciència a Gràcia» van 

ser a càrrec de Miquel Carandell, del CE-

HIC-UAB, i «Sanitat al Raval: una història 

de més de 500 anys» i «Històries Naturals 

a Ciutat Vella, Barcelona» van ser a càrrec 

de Laura Valls, del CSIC.

Taules rodones

— 22 de novembre de 2013. cesare 

lombroso and Villella’s skull: from Muse-

um of criminal anthropology to cour t-

rooms, a càrrec d’Emilia Musumeci, de la 

Universitat de Catània, i coordinada per 

Alfons Zarzoso, del CEHIC-UAB.

— 20 de març de 2014. la infor-

mació geogràfica en la Guerra civil espa-

nyola. el cas dels cartògrafs italians, amb 

Carme Montaner i Luís Urteaga, de la UB, 

i coordinada per Joaquim Berenguer, del 

CEHIC-UAB.

— 17 de juny de 2014. Cloenda 

del programa de la SCHCT sobre geogra-

fies del coneixement, amb una taula ro-

dona coordinada per Josep Maria Cama-

rasa (IEC), en què intervingueren Jordi 

Borja, de la UOC; Pere Condom, director 

del Parc Científic i Tecnològic de la Uni-

versitat de Girona; Josep M. Montserrat, 

director del Jardí Botànic de Barcelona, i 

Isabel Moll, catedràtica emèrita del De-

partament de Ciències Històriques i Teo-

ria de les Arts de la Universitat de les Illes 

Balears.

Altres activitats 

Fora del programa sobre geografies del 

coneixement, la SCHCT participà en 

l’organització de les activitats següents:

— Congrés Internacional sobre 

Jules Verne: «Ciència, literatura i imagi-

nació: Jules Verne i l’aventura del conei-

xement», que se celebrà a l’IEC, del 4 al 

6 de setembre de 2013. La conferència 

inaugural, titulada «Histoire d’études 

verniennes», va ser a càrrec de Jean Michel 

Margot, especialista en Verne. Es van 

pronunciar tres conferències més: «Los 

apócrifos de Jules Verne», per part de 

Piero Gondolo della Riva; «Les romans 

que Jules Verne n’a jamais écrits», a càr-

rec de Volker Dehs, i «Verne i la màquina 

de viatjar», a càrrec d’Alain Verjat, així 

com una trentena de comunicacions. 

Durant la celebració del congrés, el claus-

tre de l’IEC va acollir una exposició amb 

dibuixos de l’artista francès Jean Pierre 

Bouvet basats en l’imaginari de Jules 

Verne i en les màquines creades i descrites 

per l’escriptor francès en les seves obres. 

L’organització va ser conjunta amb la 

Societat Hispànica Jules Verne i la Socie-

tat Catalana Jules Verne.

— Seminari «Nature’s revenge: 

Responsibility, reasonableness and risk in 

historical perspective», impartit per Lor-

raine Daston, del Max Planck Institute for 

the History of Science, coordinat per 

Agustí Nieto-Galán, del CEHIC-UAB. 

Tingué lloc a l’IEC, el 19 de setembre de 

2013.
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— Happy Birthday Bohr atom!, 

col·loqui magistral a càrrec d’Arne Schirr-

macher, del Max Planck Institute for the 

History of Science, coordinat per Agustí 

Nieto-Galán, del CEHIC-UAB. Es va dur 

a terme a l’IEC, el 24 d’octubre de 2013.

— V Jornada d’Història de l’As-

tronomia i de la Meteorologia, organitza-

da junt amb el Patronat d’Estudis Oso-

nencs i l’Agrupació Astronòmica d’Osona. 

S’inicià amb la conferència inaugural a 

càrrec de Matteo Realdi, de la UAB, «La 

“insigne Cenicienta” de las ciencias: la 

astronomía en España durante el primer 

franquismo». Es presentaren diverses co-

municacions i es féu el debat correspo-

nent. La conferència que clogué l’acte fou 

«El meteorit del 25 de desembre de 1704: 

aproximacions a la trajectòria del bòlid», 

a càrrec d’Enric Aragonès Valls, geòleg. 

Tingué lloc al Temple Romà de Vic, el 5 

d’octubre de 2013. 

— 1st European Autumn School 

on History of Science and Education: 

«Sources and resources for educational 

purposes in the era of Internet», orga-

nitzada amb l’European Society for the 

History of Science (ESHS), el CEHIC-

UAB i la Càtedra Unesco en Tècnica  

i Cultura del Centre de Recerca per  

la Història de la Tècnica de la Univer- 

sitat Politècnica de Catalunya. Tingué  

lloc a l’IEC, del 14 al 16 de novembre de 

2013.

— International Workshop: «Sci-

ence as cultural Hegemony: Ideology, 

Po litics and History of Science». Tingué 

lloc a Barcelona i es féu al CEHIC-UAB  

i a l’IEC, del 22 al 24 de gener de 2014.

— Reunió fundacional de Réseau 

du Investigatión International Descartes 

et la Science, el març de 2014, al Campus 

de la Universitat de les Illes Balears.

Publicacions

actes d’Història de la ciència i de la 

tècnica, vol. 5 (2012).

 Memoria 2013-2014.indb   479 08/03/17   11:09



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

13
-2

01
4

480

Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

Any de fundació:  1993

junta diREctiva

Presidència: aBEl maRiné font

Vicepresidència: antoni matEos guàRdia

Tresoreria: sílvia BañaREs vilElla

Secretaria: maRia RodRíguEz-PalmERo sEuma

Vocalia: victÒRia castEll gaRRalda

 PERE castElls Esqué

 jEsús contRERas hERnándEz

 Ramon EstRuch RiBa

 RosauRa faRRé RoviRa

 Estanislau fons solé

 BuEnavEntuRa guamis lóPEz

 claudi mans tEixidó

 EduaRd mata alBERt

 josEP m. monfoRt BolívaR

 anna PalEncia gaRcía

 àngEls RouRa REgincós

 joRdi salas-salvadó

 gEmma salvadoR castEll

 m. caRmE vidal caRou

Delegat de l’IEC: damià BaRcEló cullERés

Nombre de socis: 260

Activitats

Primer Simposi internacional: «foods 

and communities in the later Middle 

ages (1000-1500 ce)»

(IEC, 24 i 25 d’octubre de 2013)

El primer simposi internacional de Mens 

et Mensa: Society for the Study of Food 

in the Middle Ages reuní professors uni-

versitaris d’arreu del món i especialistes 

vinculats a institucions com Bullitaller o 

la Fundació Alícia. Conjuntament amb la 

Societat Catalana de Llengua i Literatura, 
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l’ACCA col·laborà en l’organització. L’ob-

jectiu de la trobada fou analitzar l’alimen-

tació en l’època medieval. Es trià Barce-

lona com a seu d’aquest simposi per la 

importància que té com a centre de co-

merç i d’intercanvi de productes alimen-

taris i culturals per la Mediterrània en 

l’època medieval. 

Entre d’altres, s’hi impartiren les 

ponències «Notions of Nutrition and the 

Properties of Food in the Later Middle 

Ages», a càrrec de Donna Rogers, de la 

Brescia University College; «Menjar per 

estricta necessitat biològica, sense plaer. 

La proposta dietètica inicial del Cister 

(primera meitat del segle xii)», a càrrec 

d’Antoni Riera, de la Universitat de Bar-

celona i membre de l’IEC, i «Un antojo 

de fresas: la gastronomía opcional en las 

Quinze Joies de Mariage», a càrrec de 

Nelly Labere, de la Universitat Michel  

de Montaigne (Universitat de Bordeus III). 

El simposi es va cloure amb el debat «És 

el menjar cultura? Cal estudiar el menjar 

i l’alimentació?», conduït per Montserrat 

Piera, professora de la Universitat Temple 

i membre de l’organització.

Xii Workshop sobre mètodes ràpids  

i automatització en microbiologia 

alimentària

(Facultat de Veterinària de la UAB,  

del 26 a 29 de novembre de 2013)

L’objectiu del seminari fou ampliar i di-

fondre els coneixements teòrics i pràctics 

sobre mètodes innovadors per a detectar, 

comptar, aïllar i caracteritzar ràpidament 

els microorganismes i els seus metabòlits, 

habituals en els aliments i l’aigua. 

Es destinà als col·lectius de direc-

tors i tècnics d’indústries, consultories i 

laboratoris agroalimentaris, i d’altres 

sectors (microbiològic, clínic, farmacèu- 

tic, cosmètic, químic, mediambiental, 

etc.); inspectors veterinaris i altre personal 

de l’administració; estudiants de grau i 

postgrau, personal tècnic i professors 

universitaris, i personal d’altres centres 

de recerca. 

taula rodona Aliments i protecció  

de la investigació: quin paper tenen  

les patents, les marques i els drets 

d’exclusiva?

(IEC, 23 de gener de 2014)

S’estructurà en tres ponències: «Les pa-

tents: què són, com funcionen i com es 

tramiten?», a càrrec de Xavier Vallvé, cap 

de l’Oficina de Valorització i Patents de 

la UAB; «Les marques a la indústria ali-

mentària: diferència amb les patents i 

protecció que donen», a càrrec de Natalia 

Berenguer, directora de Corporate & Pu-

blic Affairs Danone SA, i «Els drets d’ex-

clusiva i la investigació alimentària: convé 

o no convé publicar els estudis cientí-

fics?», a càrrec de Silvia Bañares, advo-

cada i professora de la Universitat Abat 

Oliba CEU. La moderadora va ser María 

Rodríguez Palmero, directora d’Investi-

gació Bàsica de Laboratoris Ordesa. 
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Xi Jornada de Protecció Vegetal: 

«Mengem sa?» 

(IEC, 28 de febrer de 2014)

Aquesta jornada s’organitzà conjun-

tament amb la Institució Catalana d’Es-

tudis Agraris (ICEA), filial de l’IEC. 

Francesc Llauradó, de l’Associació Em-

presarial per a la Protecció de Plantes i 

director de l’àrea mediterrània de Nu-

farm, pronuncià la conferència inaugu-

ral: «Alimentació, el repte de la humani-

tat». A continuació s’intentà respondre 

la pregunta «Mengem sa?» des de tres 

perspectives diferents: la del consumidor, 

la de la producció i la de la seguretat, a 

través de dues taules rodones i una con-

ferència.

La taula rodona sobre la perspec-

tiva del consumidor va ser moderada per 

Josep Tejedor, director general de Merca-

barna. Hi participaren Anna Burgués, de 

l’associació de consumidors UNAE; Rai-

mon Bagó, director general del grup 

Serhs; Ricard Chifré i Catherine Vidal, de 

l’empresa Ordesa; Joan Font, director 

general del grup Bon Preu, i Òscar Ubide, 

gerent del Mercat de la Boqueria.

La taula rodona sobre la perspec-

tiva de seguretat i valor nutritiu fou 

presentada per Abel Mariné, president 

de l’ACCA i membre de l’IEC, i hi inter-

vingueren Victòria Castell, de l’Agència 

Catalana de Seguretat Alimentària, i 

Rosaura Farré, catedràtica de nutrició  

i bromatologia de la Universitat de Va-

lència.

Finalment, José Miguel Mulet, de 

la Universitat Politècnica de València i del 

CSIC, va cloure la jornada amb la ponèn-

cia «Biotecnologia vegetal, l’èxit per da-

munt del mite».

Jornada Aliments i impostos

(IEC, 13 de febrer de 2014)

La jornada inclogué les ponències «Les 

taxes dels aliments i la salut pública», a 

càrrec de Carmen Cabezas Peña, subdi-

rectora general de Promoció de la Salut 

de la Generalitat de Catalunya; «Estratè-

gies de preu en els aliments: el seu efecte 

en el consum, les malalties no transmis-

sibles i les diferències socials», a càrrec de 

Jordi Salas-Salvadó, membre de l’IEC i 

catedràtic de la Universitat Rovira i Vir-

gili, i «Les taxes dels aliments i les indús-

tries d’alimentació i begudes», a càrrec 

d’Agustí Roque, de l’Associació d’Indús-

tries d’Alimentació i Begudes de Catalu-

nya. Moderà l’acte Josefina Plaixats, de la 

ICEA i professora del Departament de 

Ciència Animal i dels Aliments de la UAB. 

traducció del nou reglament  

de legislació alimentària 

Nou Reglament (UE) núm. 1169/2011 

del Parlament Europeu i del Consell, de 

25/10/2011, sobre la informació alimen-

tària facilitada al consumidor i pel qual 

es modifiquen els reglaments (CE) núm. 

1924/2006 i (CE) núm. 1925/2006 del 

Parlament Europeu i del Consell. 
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Vi Workshop d’avaluació del risc  

a la cadena alimentària: eines  

per a l’avaluació i la gestió del risc

(IEC, 14 de maig de 2014)

La jornada fou organitzada en col·la-

boració amb l’Agència de Salut Pública 

de la Generalitat de Catalunya. La pre-

sentació va ser a càrrec d’Antoni Mateu, 

secretari de Salut Pública del Departa-

ment de Salut. S’hi impartiren les ponèn-

cies «Factors que afecten la supervivència 

i creixement de la listeria monocytogenes 

en aliments llestos per al consum», per 

Sara Bover, investigadora del Programa 

de Seguretat Alimentària de l’IRTA (Mo-

nells); «Les noves tecnologies aplicades a 

l’alimentació: factors d’acceptació i rebuig 

a Catalunya», per Juanjo Caceres, d’AN-

SOAP (Serveis i assessorament en anàlisi 

social aplicada a l’alimentació, el consum 

i el medi ambient), i «Mapa de perills 

alimentaris», per José Juan Rodríguez 

Jerez, director del grup de recerca BIO-

RISC-GRISC de la UAB, i Victòria Castell, 

responsable del Comitè Científic Assessor 

de Seguretat Alimentària a l’Agència de 

Salut Pública de Catalunya. 

Premi de l’Associació Catalana  

de Ciències de l’Alimentació

Inclòs en el LXXXIII Cartell de premis i 

de borses d’estudi de l’IEC, el premi fou 

atorgat a Marta Manzanares Mileo pel 

treball el calendari pastisser català: 

continuïtats i canvis, en l’acte de lliura-

ment dels Premis Sant Jordi de l’IEC, el 

dia 22 d’abril de 2014.

Publicacions

teca: tecnologia i ciència dels aliments, 

núm. 14/1 (2014).
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Societat Catalana d’Estudis Hebraics

Any de fundació:  1995

junta diREctiva

Fins al 24 de maig de 2014

Presidència: PERE casanEllas Bassols

Secretaria: joan fERRER costa

Tresoreria: iREnE lloP joRdana

Vocalia: PRim BERtRan Roigé

 tEssa caldERs aRtís

 sílvia Planas maRcé

 constantino vidal salmERón

A partir del 24 de maig de 2014

Presidència: PERE casanEllas Bassols

Secretaria: joan fERRER costa

Tresoreria: iREnE lloP joRdana

Vocalia: ana BEjaRano Escanilla

 tEssa caldERs aRtís

 sílvia Planas maRcé

 constantino vidal salmERón

Delegada de l’IEC:  m. tEREsa fERRER mallol

Nombre de socis: 66

Activitats

La SCEHB organitzà la sessió d’estudi 

«Literatura hebrea contemporània: la 

força de la tradició», a càrrec d’Ana Be-

jarano, professora de la Universitat de 

Barcelona, que és la traductora més im-

portant de textos literaris hebreus d’Es-

panya. La conferència tingué lloc a l’IEC 

el 21 de maig del 2014.

Constantino Vidal, membre de la 

Junta Directiva, pronuncià el dia 3 de 

maig de 2014 una conferència a Tortosa,  

organitzada per la revista Sàpiens i l’Ajun- 

tament de Tortosa, sobre la disputa de 

Tortosa de 1413-1414.

Publicacions i altres treballs

Durant el curs 2013-2014, la Societat ha 

 Memoria 2013-2014.indb   484 08/03/17   11:09



So
c

ie
t

a
t

S 
fi

l
ia

l
S

485

preparat l’edició del volum 9 de la revista 

tamid. Revista catalana anual d’estudis 

hebraics, tercer volum de la nova sèrie, 

dirigit pel professor Pere Casanellas, 

president de la Societat. El volum ha rebut 

l’elogi del professor Gérard Nahon, cate-

dràtic emèrit a l’École Pratique des Hau-

tes Études, a la Sorbona de París.

Es troba molt avançada la revisió 

del Diccionari Girona. Diccionari hebreu 

modern-català. Vocabulari català-he- 

breu modern, obra de Pere Casanellas, 

Eduard Feliu i Joan Ferrer. Té un paper 

fonamental en l’edició d’aquesta obra 

M. Antònia Nogueras. S’espera que aquest 

primer diccionari hebreu modern català, 

d’unes 22.000 entrades en la part d’he-

breu-català i més de 30.000 en la part de 

català-hebreu, pugui ser publicat al llarg 

del curs vinent.

Joan Ferrer està elaborant, amb la 

col·laboració de Josep Vicent Niclós i de 

Daniel Ferrer, un Diccionari hebreu bí-

blic-català, arameu bíblic-català. En 

aquest moment ja està redactada tota la 

part aramea i les lletres àlef-ain.

Es troba en un estat molt avançat 

de redacció la tesi doctoral d’Esperança 

Valls i Pujol sobre els fragments hebreus 

de l’Arxiu Històric de Girona, que serà 

defensada a la Universitat de Girona. El 

treball és dirigit per Joan Ferrer.

Pere Casanellas ha fet dos infor-

mes de terminologia catalana d’etimologia 

hebrea per al TERMCAT. 
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Societat Catalana de Terminologia

Any de fundació: 2008*

junta diREctiva

Presidència: jaumE maRtí lloBEt

Vicepresidència: judit fREixa aymERich

Secretaria: EstER BonEt solé

Tresoreria: m. tEREsa miREt mEstRE

Vocalia: ÒscaR aznaR alEmany

 agustí EsPallaRgas majó

 miquEl-àngEl sànchEz fèRRiz

 àngEls EgEa PuigvEntós

 ElisEnda vilajoliu galzERan

Delegada de l’IEC: m. tEREsa caBRé castEllví

Nombre de socis: 81

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

Activitats

Entre les activitats organitzades per la 

Societat Catalana de Terminologia (SCA-

TERM) durant el curs 2013-2014, desta-

ca la taula rodona la terminologia ins-

trumentalitzada. Quan els termes no són 

neutres ni innocents, duta a terme el 8 de 

maig de 2014 a l’IEC. 

La finalitat de la taula rodona va 

ser parlar de les modificacions dels termes 

en els diccionaris de llengua general, fetes 

sovint amb intencions polítiques, o d’al-

gun altre tipus, i de les implicacions que 

això pot tenir. 

Hi participaren Margarida San-

jaume, cap dels Serveis d’Assessorament 

Lingüístic del Parlament de Catalunya, 

que va aportar informació de primera mà 

sobre la influència que grups polítics o de 

pressió exerceixen perquè es facin servir 

certes denominacions terminològiques en 

els textos legals que regulen determinats 

àmbits; Silvia Senz, editora, hispanista  

i especialista en planificació lingüística i 

normativitat, que va presentar a la taula 

rodona alguns aspectes de la feina que 

porta a terme d’estudi, seguiment i crítica 

de l’acció política i ideològica de la RAE; 
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Ferran Domínguez, lletrat dels Serveis 

Jurídics del Parlament de Catalunya i 

professor associat de dret constitucional 

a la UAB, que va aportar al debat la seva 

visió com a jurista, i Carolina Santamaria, 

cap de les Oficines Lexicogràfiques de 

l’IEC, que va parlar de les peticions que 

el diccionari normatiu rep de diferents 

grups o persones perquè s’hi facin modi-

ficacions. 

La taula rodona i el debat poste-

rior van ser moderats per Miquel Strubell, 

director de la Càtedra de Multilingüisme 

de la UOC. Entre les aportacions dels 

convidats i el debat generat a partir de les 

intervencions d’alguns assistents, es va 

poder concloure que, efectivament, hi ha 

una utilització dels termes que va més 

enllà de la que correspon estrictament als 

especialistes de la matèria, especialment 

en els camps de coneixement menys tèc-

nics i més socials o generals, que sembla 

que són més permeables a la ideologia.

Premis

El Premi de la Societat Catalana de Ter-

minologia, instituït l’any 2009 i ofert a un 

treball d’investigació, bibliogràfic o d’as-

saig sobre terminologia, tant des del punt 

de vista teòric com des del punt de vista 

aplicat, es lliurà en el marc dels Premis 

Sant Jordi de l’Institut d’Estudis Catalans, 

el dia 22 d’abril de 2014. 

En la seva tercera convocatòria, la 

ponència integrada per Judit Freixa, Rosa 

M. Mateu i Elisabet Solé, atorgà el premi 

a Deva Gresa Barbero pel treball estudi 

d’implantació terminològica. la gastro-

nomia del Pròxim orient i el nord d’Àfri-

ca als restaurants de Gràcia i l’eixample 

de Barcelona.

Publicacions

sànchEz fèRRiz, Miquel Àngel (cur.). la 

terminologia en les ciències de la vida, 

en la química i en el món educatiu. 

Barcelona: Societat Catalana de Ter-

minologia, 2013. (Memòries de la 

Societat Catalana de Terminologia; 4)

terminàlia, núm. 8 (desembre 2013); 

núm. 9 (juny 2014).
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