
VIII. Societats filials

Societats filials

Les societats filials tenen per objectiu el

conreu d’una o de diverses especialitats

científiques o culturals. Són part inte-

grant de l’estructura acadèmica i orga-

nitzativa de l’IEC com a entitats autòno-

mes, i estan adscrites a una de les cinc

seccions.

Les societats filials es regeixen

per una reglamentació pròpia. Els presi-

dents de les societats filials, durant l’e-

xercici reglamentari de llur càrrec, assis-
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teixen a les reunions de la Secció corres-

ponent 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 es reu-

neix, com a mínim, una vegada a l’any

per tal de tractar els afers d’interès comú.

A continuació hi ha la relació

d’activitats de les societats, ordenades

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

Any de fundació: 1899*

Consell Directiu

Fins al 14 d’abril de 2004

President: Jordi Sargatal i Vicens

Vicepresident: Joan Pino i Vilalta

Secretari: Andreu Salvat i Saladrigas

Tresorer: Joan Maluquer i Margalef

Vocals: Xavier Escuté i Gasulla

Joan Font i García

Ester Gaya i Bellés

Cèsar Gutiérrez i Perearnau

Jordi Llorens i Poca

Miquel Rafa i Fornieles

Llorenç Sáez i Goñalons

Sergi Saladié i Gil

Delfí Sanuy i Castells

Joan Vallès i Xirau

Representant de la delegació del Bages: Florenci Vallès i Sala

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

Representant de la delegació d’Osona: Andreu Salvat i Saladrigas

Representant de la delegació de la Franja 

de Ponent: Guillem Chacón i Cabas

Delegat de l’IEC: Joandomènec Ros i Aragonès

Nombre de socis: 942

Societats adherides: Centre d’Estudis de la Natura 

del Barcelonès Nord
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Centre d’Història Natural de la Conca

de Barberà

Estació Biològica de l’Aiguabarreig

Grup Mineralògic Català

Societat Catalana de Lepidopterologia

Societat Catalana de Micologia

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

Activitats

— 16 de setembre de 2003. Jornada: En-

dreçar el territori per frenar els incendis

forestals. Aquesta jornada va estar coorga-

nitzada per la Federació d’Associació de

Defensa Forestal del Bages, la xarxa de re-

cerca universitària ALINFO (Anàlisi d’Al-

ternatives a la Problemàtica dels Grans In-

cendis Forestals), el Col.legi de Geògrafs,

el Col.legi d’Enginyers de Forest, el Col.legi

d’Enginyers Tècnics Forestals, la Demar-

cació de Barcelona del Col.legi d’Arquitec-

tes i la Institució Catalana d’Història Na-

tural (ICHN). Tingué lloc a Manresa.

— 9 d’octubre de 2003. Sessió

inaugural del curs 2003-2004: La recer-

ca aplicada a la gestió del territori, per

Joan Marull, biòleg, Barcelona Regional.

Tingué lloc a l’IEC.

— Del 15 al 19 d’octubre de

2003. Participació en la Cinquena Bien-

nal del Festival Internacional del Film de

l’Insecte, organitzada per l’Office pour

les Insectes et leur Environnement du

Languedoc-Roussillon (OPIE-LR). Tin-

gué lloc a Prada.

— 6 de novembre de 2003. Sessió

en memòria de Nikolai Ivànovitx Vavílov:

D’on provenen les plantes que mengem

cada dia?, a càrrec de Montserrat Gispert,

professora d’etnobotànica a la Universitat

Nacional Autònoma de Mèxic.

— 7 i 8 de novembre de 2003. III

Jornades sobre l’Alta Garrotxa, dedica-

des a la ramaderia extensiva i la gestió

dels espais oberts. Organitzades pel Con-

sorci de l’Alta Garrotxa, la Fundació

d’Estudis Superiors d’Olot, la Institució

Catalana d’Història Natural i la Univer-

sitat de Girona. Van tenir lloc al santua-

ri de la Mare de Déu del Mont.

— 18 de novembre de 2003. Ses-

sió conjunta Institució Catalana d’Història

Natural - Societat Catalana de Biologia:

Vessaments d’hidrocarburs: conseqüèn-

cies i bioremediació. Hi intervingueren

Anna Maria Solanas, Departament de

Microbiologia, Facultat de Biologia, Uni-

versitat de Barcelona (UB), que parlà so-

bre la bioremediació, i Victoriano Urgor-

ri, Departament de Biologia Animal de

la Universitat de Santiago de Compos-
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tel.la, que parlà sobre les conseqüències

ecològiques sobre els sistemes naturals.

Tingué lloc a l’IEC.

— Del 20 al 23 de novembre de

2003. III Reunió de la Xarxa de Custòdia

del Territori. L’organització va ser a càr-

rec de la Xarxa de Custòdia del Territo-

ri (XCT), l’Ajuntament de Tremp i l’As-

sociació Hàbitats / Projecte Rius. Tingué

lloc a Tremp.

— 22 de novembre de 2003. Ses-

sió conjunta Institució Catalana d’Histò-

ria Natural - Societat Catalana de Lepi-

dopterologia (SCL): XIII Sessió Conjunta

d’Entomologia. Es van presentar les po-

nències de María del Carmen Cartagena,

Norma B. Díaz, Mercè Durfort, Oleguer

Escolà, Félix Fontal-Cazalla, Eduardo

Galante, Lucas Garbín, Marta Goula,

Xavier Jeremías, Mauricio Jiménez, Pere

Josep Jiménez, Lourdes Martín-Andrade,

Joaquim Mateu, Elisenda Olivella, Jo-

sep Joaquim Pérez de Gregorio, Juli Pu-

jade-Villar, Eva Ribes, Jordi Ribes, Martí

Rondós i Cases, Palmira Ros-Farré, Ca-

mil Torras i Casals i Daniel Ventura.

Tingué lloc a l’IEC.

— 29 i 30 de novembre de 2003.

Curs naturalista: Introducció a la zoocò-

ria (la dispersió de llavors per la fauna):

tècniques d’estudi mitjançant l’anàlisi

de la dieta, a càrrec de Marc Martín,

Departament de Biologia Animal, Secció

de Vertebrats, UB. Tingué lloc a Fogars de

Montclús.

— Tardor de 2003. Manifest en

defensa dels secans de caire estèpic de les

terres de Lleida. Durant la tardor de

2003, i després de constatar que no s’ha-

via dut a terme cap de les recomanacions

de l’informe del Consell de Protecció de

la Natura, la Institució Catalana d’Histò-

ria Natural va assumir la redacció d’un

manifest en defensa dels secans estèpics

de les terres de Lleida. El manifest ha re-

but el suport de més de dos-cents cientí-

fics i entitats acadèmiques de Catalunya.

— 10 de desembre de 2003.

Sessió científica: El paper de les petites

reserves en la gestió, per Pere Josep Ji-

ménez, Reserva Natural de Sebes, Flix.

Tingué lloc a l’IEC.

— 20 de desembre de 2003. Ta-

ller d’experts en connectivitat ecològica i

paisatgística de Catalunya. Organitzat

per la Fundació d’Estudis Superiors d’O-

lot, la Universitat de Girona i la Institu-

ció Catalana d’Història Natural. Com a

resultat d’aquest taller, s’elaborà el Ma-

nifest d’Olot per la salvaguarda de la

connectivitat ecològica i paisatgística de

Catalunya. Tingué lloc a Olot.

— 20 de gener de 2004. Presen-

tació pública del Manifest científic en de-

fensa dels secans de caire estèpic de les

terres de Lleida. Aquest acte, organitzat

conjuntament amb el gabinet de premsa

de la Universitat, va ser presidit per An-

tonio Michelena, director de l’Escola

Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària

(ETSEA), i va assolir un ressò important

als mitjans de comunicació de les terres
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de ponent. El presentaren: Josep Antoni

Conesa, Universitat de Lleida (UdL) -

ICHN; Delfí Sanuy, UdL-ICHN, i An-

dreu Salvat, ICHN. Tingué lloc a la Uni-

versitat de Lleida.

— 5 de febrer de 2004. Sessió

científica: L’ecologia del paisatge en la

gestió del territori, a càrrec de Joan Pino,

biòleg, Centre de Recerca Ecològica i Apli-

cacions Forestals, Universitat Autònoma

de Barcelona (UAB). Tingué lloc a Les Ca-

ses d’en Puig, el Prat de Llobregat.

— 14 i 15 de febrer de 2004.

Curs naturalista: Gent que té cura de la

terra. Introducció a la custòdia del terri-

tori, a càrrec de Jordi Pietx, biòleg, XCT,

i d’Hernan Collado, advocat, XCT. Tin-

gué lloc a Vic.

— 1 de març de 2004. En el

marc del cicle de conferències sobre «El

foc i el medi», organitzades per la Secre-

taria Científica de l’IEC, amb la partici-

pació de diverses societats filials, van in-

tervenir Ramon Vallejo i Rufí Cerdan en

representació de la Institució Catalana

d’Història Natural i de la Societat Cata-

lana de Geografia, respectivament. Ra-

mon Vallejo, biòleg (UB i Fundació

CEAM), parlà sobre Què cal fer després

dels incendis forestals?, i Rufí Cerdan

(UAB) d’Endreçar el territori per comba-

tre els incendis.

— 16 de març de 2004. L’ava-

luació dels espais naturals protegits de

Catalunya: balanç i perspectives deu

anys després de l’aprovació del PEIN.

Organitzada per la Càtedra de Geografia

i Pensament Territorial de la Universitat

de Girona i la Institució Catalana d’His-

tòria Natural. Hi intervingueren Salva-

dor Milà, conseller de Medi Ambient i

Habitatge; Jordi Cañas, director general

de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat,

del Departament de Medi Ambient i Ha-

bitatge; Pere Bosch, diputat de Medi

Ambient; Puri Canals, DEPANA; Marga-

rita Castañer, directora de la Càtedra de

Geografia i Pensament Territorial; Josep

Germain, ICHN; Ramon Luque, director

general de Medi Natural, Departament

de Medi Ambient i Habitatge; Josep M.

Mallarach, ICHN; Lluís Paluzié, Consell

de Protecció de la Natura; Jordi Sargatal,

Fundació Territori i Paisatge, Caixa Ca-

talunya; Sue Stolton, Comissió Mundial

d’Espais Protegits - Unió Mundial per a

la Conservació de la Natura (UICN);

Joan Vàzquez, representant d’Ecologis-

tes de Catalunya; Josep Vila, Càtedra de

Geografia i Pensament Territorial. Tin-

gué lloc a la Universitat de Girona.

— 26 de març de 2004. Jornada:

Les vies verdes al Vallès. L’organització

d’aquesta jornada va ser a càrrec de la

Universitat de Girona i de l’Ajuntament

de Sant Celoni, amb la participació de la

ICHN.

— 27 i 28 de març de 2004.

Curs naturalista: La vegetació d’am-

bients extrems (Baix Cinca - Monegros):

identificació, estratègies adaptatives i

relació amb el medi físic, a càrrec de Da-
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vid Badia, biòleg, Escola Universitària

Politècnica d’Osca, i d’Eduard Royes,

naturalista. Tingué lloc a Fraga.

— 31 de març de 2004. Sessió

científica: Gestió de les pastures i conser-

vació de la biodiversitat, a càrrec de Jor-

di Bartolomé, biòleg, Facultat de Vete-

rinària, UAB. Tingué lloc a la Universitat

de Girona.

— 3 i 4 d’abril de 2004. Curs na-

turalista: Introducció al cant dels ocells

mediterranis: el reconeixement d’espècies,

a càrrec d’Eloïsa Matheu. Tingué lloc a

Fogars de Montclús.

— 21 d’abril de 2004. Conferèn-

cia sobre l’Ecologia i conservació de les

espècies de flora endèmiques amenaça-

des de les illes Galàpagos, a càrrec de

Patricia Jaramillo, biòloga i investigado-

ra de l’Estació Biològica Charles Darwin.

Organitzada per la Institució Catalana

d’Història Natural i la Universitat de Bar-

celona, tingué lloc a la Facultat de Biolo-

gia de la UB, en el marc de la Setmana de

la Ciència de la UB.

— 23, 24 i 25 d’abril de 2004.

Curs naturalista: Els secans estèpics llei-

datans: tècniques d’estudi i gestió. El

curs fou a càrrec de Francesc Moncasí,

enginyer tècnic forestal, Institució per a

l’Estudi, Gestió i Recuperació dels Eco-

sistemes Lleidatans (EGRELL); Joan

Estrada, biòleg, EGRELL; Antoni Cur-

có, biòleg, Departament de Biologia Ve-

getal, UB; Josep Ramon Salas, entomò-

leg, i Xavier Massot, enginyer tècnic

agrícola i enginyer de forests, Societat

Catalana de Lepidopterologia.

— 24 d’abril de 2004. Sortida

naturalista a la Reserva Natural Par-

cial de Mas de Melons (Segrià), guiada

per Delfí Sanuy, professor de fauna del

Departament de Producció Animal (Fau-

na Silvestre), i Joel Torra, botànic del

Departament d’Hortofruticultura Botà-

nica i Jardineria, Escola Tècnica Supe-

rior d’Enginyeria Agrària, Universitat

de Lleida.

— 1 de maig de 2004. Sortida

naturalista al Parc Natural del Mont-

sant (Priorat), guiada per Roger Pascual,

biòleg.

— 5 de maig de 2004. Sessió

científica: Efectes dels usos del sòl sobre

les poblacions de papallones, a càrrec de

Constantí Stefanescu, biòleg, Xarxa But-

terfly Monitoring Scheme. Tingué lloc a

la Universitat de Vic.

— 8 de maig de 2004. Sortida

naturalista al Parc Natural del Prat de

Cabanes - Torreblanca (Baix Maestrat),

guiada per Manuel Fabregat, de l’equip

d’educació ambiental del parc.

— 22 de maig de 2004. Sortida

naturalista a l’espai d’interès natural

dels Aiguamolls del Baix Empordà (Baix

Empordà), guiada per Carles Barrioca-

nal, geògraf.

— 22 i 23 de maig de 2004. Curs

naturalista: La vegetació de ribera: estu-

di i valoració com a bioindicadora, a càr-

rec de Cèsar Gutiérrez i Perearnau, con-
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sultor ambiental, i d’Andreu Salvat Sala-

drigas, Aprèn, Serveis Ambientals. Tin-

gué lloc a Manlleu.

— 29 de maig de 2004. Sortida

naturalista als espais d’interès natural

de Puigsacalm-Bellmunt i de Collsaca-

bra (Osona-Garrotxa), guiada per Car-

les Martorell, ornitòleg, i Xavier Béjar,

enginyer tècnic agrícola.

— 5 i 6 de juny de 2004. Curs

naturalista: Botànica de camp a la Cata-

lunya Nord, a càrrec de Jaume Gamisans,

professor de biologia vegetal, Universitat

Paul Sabatier, Tolosa de Llenguadoc.

Tingué lloc a Sant Genís de les Fonts.

— 2, 3 i 4 de juliol de 2004.

Curs naturalista: Glaceres del Pirineu:

evidència d’un canvi climàtic, a càrrec

de Ramon Copons, geòleg. Tingué lloc a

Benasc.

— 9 de juny de 2004. Sessió

científica: Iniciatives en la conservació

dels espais a partir de les poblacions d’o-

cells, a càrrec de Cristina Sánchez, biòlo-

ga, SEO-Birdlife. Tingué lloc a l’IEC.

— 10 i 11 de juliol de 2004.

Curs naturalista: Els ratpenats del Parc

Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant

Maurici, a càrrec de Jordi Serra-Cobo,

biòleg. Tingué lloc a Boí.

— 16, 17 i 18 de juliol de 2004.

Curs naturalista: Els peixos del Parc Na-

tural del Cap de Creus: efectes de l’am-

bient i de la pesca, a càrrec de Josep Llo-

ret Romañach, biòleg. Tingué lloc a Sant

Pere de Rodes.

Activitats de la delegació del Bages

Cursos i sortides naturalistes

Del 24 de setembre al 25 d’octubre de

2003. Curs d’introducció al coneixement

dels fongs, organitzat conjuntament per

l’Ajuntament de Manresa, la delegació del

Bages de la Institució Catalana d’His-

tòria Natural i Òmnium Cultural, i im-

partit per Florenci Vallès i Jordi Badia,

membres de la delegació del Bages de la

ICHN. Tingué lloc a Manresa.

Conferències

Del 13 d’octubre al 10 de novembre de

2003. Cicle de conferències audiovisuals

sobre el medi natural de l’Amèrica del

Nord, organitzat per la delegació del Ba-

ges de la ICHN amb el suport de la Fun-

dació Caixa Manresa.

— 13 d’octubre de 2003. Flori-

da: els Everglades, a càrrec de Francesc

Muntada.

— 20 d’octubre de 2003. La na-

tura del sud-oest dels EUA: zones de cli-

ma mediterrani, muntanyes i deserts, a

càrrec de Florenci Vallès.

— 27 d’octubre de 2003. El Que-

bec i Nova Escòcia: terres de boscos i

llacs, a càrrec de Josep M. Gasol.

— 3 de novembre de 2003. La

natura del nord-oest dels EUA: el Pací-

fic, a càrrec de Jordi Morató.

— 10 de novembre de 2003.

Alaska: l’última frontera, a càrrec de Jor-

di Morató, Institució Catalana d’Història

Natural.
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Altres activitats

— Participació en les reunions de la

Junta Directiva de la ICHN a Barcelona i

contribució a les activitats organitzades

per l’entitat mare.

— La delegació del Bages ha

subscrit junt amb d’altres entitats de

Manresa i del Bages el manifest Declara-

ció de l’Agulla, que alerta sobre la conve-

niència de preservar de futures infraes-

tructures i de la urbanització la franja

contínua d’espai lliure entre els rius Car-

dener i Llobregat al nord de Manresa.

— La ICHN i els col.legis profes-

sionals d’arquitectes, d’advocats, de geò-

grafs i de biòlegs del Bages subscriuen un

document per a limitar el projecte indus-

trial dels plans de la Sala. Amb la inter-

venció, com a mitjancer, del president

del Consell Comarcal del Bages, Ignasi

Perramon, s’ha exposat al Departament

de Política Territorial i Obres Públiques

la conveniència d’anar a poc a poc en la

tramitació de l’expedient i de tenir més

en compte les sensibilitats ambiental i

paisatgística.

Activitats de la delegació d’Osona.

Grup de Naturalistes d’Osona

Cursos i sortides naturalistes

25 i 26 d’octubre de 2003. Jornades d’a-

nellament a Busquets (Perafita), amb la

finalitat de reunir els anelladors de la co-

marca i posar en comú la nova aplicació

informàtica de l’Institut Català d’Ornito-

logia.

Altres activitats

— El Grup de Naturalistes d’Osona

(GNO), conjuntament amb el Grup d’A-

nellament Calldetenes-Osona, ha estat

fent un seguiment de l’aufrany Neophron

percnopterus a la comarca d’Osona.

— Iniciació de la realització d’un

catàleg de basses agrícoles de la comarca

d’Osona, amb la intenció d’establir me-

sures de protecció per a les basses, els

dipòsits i altres punts d’aigua malmesos

per l’acció del bestiar boví, els aboca-

ments i altres agressions. Amb vista a

l’any 2004, i amb el finançament d’una

empresa osonenca, s’han iniciat les ac-

tuacions de protecció.

— El GNO-ICHN ha rebut una

subvenció de la Fundació Territori i Pai-

satge - Caixa de Catalunya per fer una

sèrie d’estudis a la roureda del Llopart,

una de les rouredes madures més ben

conservades de la comarca d’Osona. A

través d’un acord amb els propietaris de

la finca, durant el 2003 s’han portat a

terme uns estudis de fauna, flora i patri-

moni cultural, entre d’altres, i posterior-

ment s’ha estudiat la possibilitat d’esta-

blir un acord de custòdia entre la

propietat i el GNO-ICHN que permetés

la conservació de la roureda i el seu ús

sostenible. Durant el mes d’abril ja s’ha

iniciat el mostreig de lepidòpters noc-

turns i diürns.

— Organització de l’exposició

«Natura d’Osona», que ha estat a Man-

lleu, a Folgueroles, a Vic i a Viladrau.
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Activitats de la delegació 

de la Franja de Ponent

Cursos i sortides naturalistes

Presentació de l’Aiguabarreig i de la

Universitat de Ciències de la Natura a

Prada. La Universitat Catalana d’Estiu

(UCE) de Ciències de la Natura és orga-

nitzada per l’Estació Biològica de l’Ai-

guabarreig i la delegació de la Franja de

Ponent de la ICHN, amb la col.laboració

de la Diputació de Lleida i la UCE.

— 26 de juliol de 2003. L’Esta-

ció Biològica de l’Aiguabarreig i l’Institut

d’Estudis del Baix Cinca van organitzar

una sèrie de xerrades al Palau Montcada

de Fraga, en les quals es van tractar dife-

rents temàtiques sobre el nostre patrimo-

ni natural, com les nostres orquídies i la

gestió de l’Aiguabarreig.

— Del 26 al 31 de juliol de 2003.

IX Campaments de Natura de l’Aigua-

barreig: divuit professors de biologia i

naturalistes van conduir, per a dos-cents

nou alumnes, sessions tècniques i d’apre-

nentatge a l’aula i a l’entorn de l’Aigua-

barreig.

Altres activitats

Exposició «10 anys per l’Aiguabarreig».

Premi Jaume I de la Franja de Ponent

En el marc de la Nit de la Cultura a la

Franja de Ponent, que tingué lloc a Fraga

(Baix Cinca) el passat 29 de novembre, la

Institució Catalana d’Història Natural va

rebre el Premi Jaume I de la Franja de Po-

nent en reconeixement a les activitats que

està duent a terme en aquestes comarques.

Enguany, la Xarxa de Casals de la Franja

de Ponent també ha guardonat l’Associa-

ció de Minusvàlids de Fraga, la web de la

Franja de Ponent, al Centre d’Estudis Ri-

bagorçans i l’Obra Cultural Balear.

Premi per a estudiants

Premi instituït l’any 1908 i ofert a un

treball d’investigació, bibliogràfic o d’as-

saig, que no sigui tesi doctoral, sobre l’es-

tudi del patrimoni natural. Aquest curs

es convocà per vint-i-cinquena vegada.

La ponència, formada per Joan Pino i

Vilalta, Llorenç Sáez i Goñalons i Joan

Vallès i Xirau, va acordar atorgar el pre-

mi ex aequo als treballs Estudi tipològic

dels prats secs mediterranis calcícoles de

l’ordre Thero-Brachypodietalia a les co-

marques gironines i primers assaigs sobre

el banc de llavors, de Marc Corominas

Xifra, i Modelització de la distribució po-

tencial de Catalunya de 24 espècies vege-

tals vasculars, de Neus Nualart i Dexeus.

La dotació del premi és de mil dos-cents

euros (1.200 €) i es poden concedir fins a

dos accèssits.

Pàgina web

Manteniment i elaboració i difusió de

materials específics:

— Exposició sobre el medi natu-

ral del Bages.

— Fòrum del Grup de Naturalis-

tes d’Osona.
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— Societat Catalana de Lepidop-

terologia.

— Documentació del projecte

d’avaluació dels espais naturals protegits

de Catalunya.

Participació i assessorament

S’han impartit conferències, en el marc

d’activitats organitzades per altres enti-

tats, a l’Institut d’Estudis Catalans, a la

Universitat de Girona, a la Universitat de

Vic, etc.

Membre del Comitè Tècnic de la

Fundació Fòrum Ambiental.

Participació en la Xarxa Catala-

na de Custòdia del Territori.

Membre del Consell Consultiu del

Consorci per a la Protecció i la Gestió de

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

rotxa.

Membre del Consell Consultiu del

Parc de Collserola.

Membre del Consell Consultiu de

l’Espai Rural de Gallecs.

Presentació de la Institució i dels

estudis i projectes que porta a terme a

Lleida, Solsona, Tortosa, Torredembar-

ra, País Valencià, Manresa (presentació

del Pla del Paisatge del Bages), Sant Ce-

loni (jornada sobre vies verdes al Vallès),

Olot (presentació del Manifest d’Experts

en Connectivitat Ecològica i Paisatgísti-

ca de Catalunya).

Conveni amb l’Ajuntament de

Torredembarra per a la realització d’ac-

tivitats naturalistes.

Estudis i projectes

Elaboració del projecte per a l’avaluació

del sistema d’espais naturals protegits de

Catalunya, el qual ha rebut el suport del

Departament de Medi Ambient de la Ge-

neralitat de Catalunya i de la Fundació

Territori i Paisatge. S’han avaluat els cent

quaranta-vuit espais protegits de Catalu-

nya amb la col.laboració de més de cent

cinquanta experts en la matèria. S’ha sig-

nat un conveni amb la Universitat Autò-

noma de Barcelona per a facilitar la parti-

cipació en aquest projecte d’estudiants de

biologia, ciències ambientals i geografia.

La Comissió d’Espais Naturals de la ICHN

n’ha fet el seguiment científic.

Publicacions

Butlletí de la Institució Catalana d’Histò-

ria Natural, núm. 71 (2003). 173 p.

Notícies de la Institució, núm. 49.

Notícies de la Institució, núm. 50.

Notícies de la Institució, núm. 51.

Notícies de la Institució, núm. 52.

Notícies de la Institució, núm. 53.

Notícies de la Institució, núm. 54.

Actes de la XII Sessió Conjunta ICHN-SCL.

190 p.

Catàleg d’heteròpters de Catalunya,

editada conjuntament amb la Secció

de Ciències Biològiques de l’IEC.
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Societat Catalana de Biologia

Any de fundació: 1912

Consell Directiu

President: Jaume Reventós i Puigjaner

Vicepresident primer: Ferran Azorín i Marín

Vicepresidenta segona: Montserrat Vendrell i Rius

Secretària general: Àurea Navarro i Sabaté

Vicesecretari: Arcadi Navarro i Cuartiellas

Tresorera: Montserrat Aguadé i Porres

Vocal primer, Lexicografia: Ricard Roca i Pascual

Vocal segon, Recerca: Lluís Tort i Bardolet

Vocal tercer, Sessions: Josep Clotet i Erra

Vocal quarta, Relacions Exteriors: Cristina Junyent i Rodríguez

Vocal cinquè, Publicacions: Francesc Piferrer i Circuns

Vocal sisena, Estudiants: Mar Fatjó-Vilas Mestre

Delegat de l’IEC: Ricard Guerrero i Moreno

Nombre de socis: 1.450

— Secció de Biologia de la Re-

producció

— Secció de Biologia i Societat

— Secció d’Ecologia

— Secció d’Endocrinologia Ex-

perimental

— Secció de Virologia

— Secció d’Enzimologia i Regu-

lació Metabòlica

— Secció d’Ensenyament

— Secció de Fisiologia Vegetal

— Secció de Microbiologia
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La Societat Catalana de Biologia (SCB)

conté les seccions especialitzades se-

güents:

— Secció de Biofísica

— Secció de Biologia del Desen-

volupament

— Secció de Biologia Evolutiva

— Secció de Biologia i Indústria

— Secció de Biologia Molecular

— Secció de Biologia Molecular

del Càncer
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— Secció de Neurobiologia Ex-

perimental

— Secció d’Estudiants

— Secció de la SCB a Alacant

— Secció de la SCB a Lleida

— Secció de la SCB a València

— Secció de la SCB en prepara-

ció a Girona i Balears

Sessió inaugural del curs 2003-2004

Los códigos del ARN. Juan Valcárcel,

Institució Catalana de Recerca i d’Estu-

dis Avançats - Centre de Regulació Ge-

nòmica. Sala Prat de la Riba, Institut

d’Estudis Catalans, 5 de novembre de

2003.

Conferències

— Efecte de la depredació sobre l’assen-

tament de la llagosta vermella a les illes

Medes. David Díaz, Consell Superior d’In-

vestigacions Científiques (CSIC) - Insti-

tut de Ciències del Mar (ICM), Departa-

ment de Recursos Marins Renovables.

Organitzada per la Secció d’Ecologia.

Sala d’actes, Centre Mediterrani d’Inves-

tigacions Marines i Ambientals (CMIMA).

Barcelona, 3 d’octubre de 2003.

— Non viral gene delivery: recent

progresses. Daniel Scherman, INSERM,

Universitat de París, França. Organitza-

da per la Secció de Biologia Molecular.

Aula 1, Parc Científic de Barcelona

(PCB). Barcelona, 3 d’octubre de 2003.

— Com es va cuinar la sopa pri-

mitiva? Antonio Lazcano, Universitat Na-

cional Autònoma de Mèxic. Organitzada

per la Secció d’Ensenyament, conjunta-

ment amb la Societat Catalana d’Histò-

ria de la Ciència i de la Tècnica. Sala

Pere Coromines, IEC. Barcelona, 8 d’oc-

tubre de 2003.

— T cell activation: the unex-

pected pathways from PKCtheta to the

nucleus. Martín Villalba, Institut de Ge-

nètica Molecular de Montpeller, França.

Organitzada per la Secció de Biologia

Molecular. Aula 1, PCB. Barcelona, 9

d’octubre de 2003.

— Observatoris submarins a la

Dorsal Medioatlàntica. Javier Escartín,

Centre National de la Recherche Scienti-

fique (CNRS) - Geosciences Marines. Or-

ganitzada per la Secció d’Ecologia. Sala

d’actes, CMIMA. Barcelona, 14 d’octu-

bre de 2003.

— Hydra and the evolution of cell

death. Charles David, Universitat Ludwig

Maximilian de Munic, Alemanya. Organit-

zada per la Secció de Biologia del Desen-

volupament. Aula de graus, Facultat de

Biologia, Universitat de Barcelona (UB).

Barcelona, 16 de d’octubre de 2003.

— Efecte de la temperatura sobre

les comunitats microbianes planctòniques

de l’Antàrtida. Dolors Vaqué, CSIC-ICM,

Departament de Biologia Marina i Ocea-

nografia. Organitzada per la Secció d’Eco-

logia. Universitat de Barcelona. Barcelo-

na, 24 d’octubre de 2003.

— Signalling between cells and

across evolution. Mathew Freeman, MRC-
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LMB, Cambridge, Regne Unit. Organit-

zada per la Secció de Biologia Molecular.

Sala d’actes, Centre d’Investigació i Des-

envolupament (CID) - CSIC. Barcelona,

31 d’octubre de 2003.

— Where is the climate system

now? Axel Timmermann, Institute for

Marine Research, Kiel, Alemanya. Orga-

nitzada per la Secció de Biologia Molecu-

lar. Aula 1, PCB. Barcelona, 5 de novem-

bre de 2003.

— Participació de la via de se-

nyalització PL-3 cinasa/akt/enos en pro-

cessos d’angiogènesi, remodelament vas-

cular i cirrosi. Manuel Morales, Institut

d’Investigacions Biomèdiques August Pi

i Sunyer (IDIBAPS), Barcelona. Orga-

nitzada per la Secció d’Endocrinologia

Experimental. Seminari núm. 4, Facul-

tat de Medicina. Barcelona, 6 de novem-

bre de 2003.

— Signaling pathways that re-

gulate the biological actions of interfe-

rons. Andrew Larner, Cleveland Clinic

Research Institute, Ohio, EUA. Organit-

zada per la Secció de Biologia Molecular.

Sala modular A, PCB. Barcelona, 7 de

novembre de 2003.

— Tumor cell adhesion during

organ specific metastasis formation-role

of adhesion molecules. Jörg Haier, Uni-

versitat Westfaliana Wilhelm de Münster,

Alemanya. Organitzada per la Secció de

Biologia Molecular. Aula 1, PCB. Barce-

lona, 13 de novembre de 2003.

— Estudis estructurals del me-

canisme d’alliberament de neurotrans-

missors. José Rizo, UT Southwestern Me-

dical Centre, Dallas, Texas, EUA. Orga-

nitzada per la Secció de Biologia

Molecular. Aula 1, PCB. Barcelona, 18

de novembre de 2003.

— Lecciones aprendidas en start-

ups y cómo mejorar el funcionamiento de

consejos de administración. Carles Fer-

rer, Riva y García, Barcelona. Organitza-

da per la Secció de Biologia i Indústria,

dins del cicle de BIOTAPES. PCB. Bar-

celona, 19 de novembre de 2003.

— ¿Existe un único modelo para

explicar la evolución del VIH-1 in vivo?

Cecilio López-Galíndez, Centro Nacional

de Biología Fundamental, Instituto de Sa-

lud Carlos III, Madrid. Organitzada per la

Secció de Virologia. Sala Miguel Servet,

Servei de Rehabilitació, Hospital Clínic i

Provincial de Barcelona, edifici annex.

Barcelona, 20 de novembre de 2003.

— Acciones de la hormona tiroi-

dea en el cerebro del adulto. Ana Guada-

ño, Instituto de Investigaciones Biomé-

dicas Alberto Sols, CSIC - Universitat

Autònoma de Madrid (UAM), Madrid.

Organitzada per la Secció de la SCB a

Alacant. Aula 1, edifici de departaments,

Facultat de Medicina, Universitat Miguel

Hernández d’Elx (UMH), Campus de

Sant Joan d’Alacant. Sant Joan d’Ala-

cant, 24 de novembre de 2003.

— Virus de la hepatitis C: análi-

sis de cuasiespecies y predicción de la re-

solución de la infección. Antonio Mas,
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Departament de Microbiologia, Univer-

sitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona.

Organitzada per la Secció de Microbiolo-

gia. Sala Miguel Servet, Servei de Reha-

bilitació, Hospital Clínic i Provincial de

Barcelona, edifici annex. Barcelona, 27

de novembre de 2003.

— Reacciones multicomponente

basadas en azinas. Rodolfo Lavilla, Ins-

titut d’Investigació Biomèdica de Barce-

lona (IRBB) - PCB, Barcelona. Organit-

zada per la Secció de Biologia Molecular.

Aula 1, PCB. Barcelona, 27 de novembre

de 2003.

— La problemàtica del cultiu de

musclo al delta de l’Ebre: què ha passat

aquest estiu? Montserrat Ramon, CSIC-

ICM, Departament de Recursos Marins

Renovables. Organitzada per la Secció

d’Ecologia. Sala d’actes, CMIMA. Barce-

lona, 28 de novembre de 2003.

— Accions antitumorals de gens

supressors implicats en el control de la

fase G1 del cicle cel.lular. Neus Carbó,

Institut Català d’Oncologia (ICO), Barce-

lona. Organitzada per la Secció de Biolo-

gia Molecular. Biblioteca Unitat Fisiologia

Mèdica, Facultat de Medicina, Universitat

Autònoma de Barcelona (UAB). Bellater-

ra, 2 de desembre de 2003.

— Nous avenços en immunolo-

gia. Teresa Español, Unitat d’Immunolo-

gia, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona.

Organitzada per la Secció d’Ensenya-

ment. Sala Pere Coromines, IEC. Barce-

lona, 3 de desembre de 2003.

— Participació de Cdk2 en l’a-

poptosi de cèl.lules quiescents. Gabriel

Gil, Institut Municipal d’Investigació Mè-

dica (IMIM), Barcelona. Organitzada per

la Secció de Biologia Molecular. Aula 1,

PCB. Barcelona, 4 de desembre de 2003.

— Feocromocitomes i paragan-

gliomes. Aportació del diagnòstic mole-

cular a la pràctica clínica. Josep Oriola,

Servei d’Hormonologia, Col.legi de Biò-

legs de Catalunya, Hospital Clínic i Pro-

vincial de Barcelona. Organitzada per la

Secció d’Endocrinologia Experimental.

Seminari núm. 4, Facultat de Medicina.

Barcelona, 4 de desembre de 2003.

— Control de la recombinación

V(D)J durante el desarrollo de los linfoci-

tos. M. Cristina Hernàndez López, CBM,

UAM, Madrid. Organitzada per la Secció

de la SCB a Lleida. Sala de seminaris del

Departament de Ciències Mèdiques Bàsi-

ques, Facultat de Medicina, Universitat

de Lleida. Lleida, 5 de desembre de

2003.

— Quan podem aplicar la quí-

mica combinatòria? Miriam Royo, Plata-

forma de Química Combinatòria, PCB,

Barcelona. Organitzada per la Secció de

Biologia Molecular. Aula 1, PCB. Barce-

lona, 11 de desembre de 2003.

— El cuc C. elegans com a orga-

nisme model per a l’estudi del càncer.

Alberto Villanueva, ICO, Barcelona. Ses-

sió conjunta amb la Secció de Biologia

Molecular del Càncer de la SCB. Biblio-

teca Unitat Fisiologia Mèdica, Facultat
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de Medicina, UAB. Bellaterra, 16 de de-

sembre de 2003.

— Nous conceptes sobre els re-

ceptors nuclears. Francisca Rivera, Servei

d’Hormonologia, CBC, Hospital Clínic i

Provincial de Barcelona. Organitzada per

la Secció d’Endocrinologia Experimental.

Seminari núm. 4, Facultat de Medicina.

Barcelona, 8 de gener de 2004.

— Virus de l’hepatitis C: anàlisi

de quasiespècies i predicció de la resolu-

ció de la infecció. Antonio Mas, Departa-

ment de Microbiologia, UPF, Barcelona.

Organitzada per la Secció de Virologia.

Sala Miguel Servet, Servei de Rehabilita-

ció, Hospital Clínic i Provincial de Bar-

celona, edifici annex. Barcelona, 15 de

gener de 2004.

— Guidins cell migration in Dro-

sophila: the role of the EGF-receptor.

Carlos Luque, IRBB-PCB, Barcelona.

Organitzada per la Secció de Biologia

Molecular. Aula 1, PCB. Barcelona, 15

de gener de 2004.

— «Evolució històrica del litoral

de Barcelona». Manuel Novoa, Ministeri de

Medi Ambient, Barcelona. Organitzada

per la Secció d’Ecologia. Sala d’actes,

CMIMA. Barcelona, 16 de gener de 2004.

— Interaccions entre el Plasmo-

dium falciparum i el VIH. Denise Nani-

che, IDIBAPS, Barcelona. Organitzada

per la Secció de Virologia. Sala Miguel

Servet, Servei de Rehabilitació, Hospital

Clínic i Provincial de Barcelona, edifici

annex. Barcelona, 29 de gener de 2004.

— Les etapes de l’expressió gè-

nica a la cèl.lula eucariota i la seva coor-

dinació per a una xarxa. Neus Visa,

Universitat d’Estocolm, Suècia. Organit-

zada per la Secció de Biologia Molecular.

Aula de graus, Facultat de Biologia, UB.

Barcelona, 29 de gener de 2004.

— Turbulència en llacs i oceans;

mesures de microestructura. Elena Roget,

Departament de Física de la Universitat

de Girona. Organitzada per la Secció

d’Ecologia. Sala d’actes, CMIMA. Barce-

lona, 30 de gener de 2004.

— L’adipòcit com a òrgan endo-

crí: Paper en la homeostasi de la glucosa.

Melina Musri, IDIBAPS, Barcelona, i Ro-

ser Casamitjana, Servei d’Hormonologia,

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

Organitzada per la Secció d’Endocrinolo-

gia Experimental. Seminari núm. 4, Fa-

cultat de Medicina. Barcelona, 5 de fe-

brer de 2004.

— Global distributed drug disco-

very. William Scott, Universitat d’India-

na, EUA. Organitzada per la Secció de

Biologia Molecular. Aula Fèlix Serratosa,

PCB. Barcelona, 5 de febrer de 2004.

— Signalling between cells and

across evolution. Matew Freeman, Medi-

cal Research Council, Cambridge, Regne

Unit. Organitzada per la Secció de Biolo-

gia Molecular. Aula Fèlix Serratosa,

PCB. Barcelona, 6 de febrer de 2004.

— New directions in neuronal

migration. Mary E. Hatten, Universitat

Rockefeller, Nova York, EUA. Organit-
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zada per la Secció de Biologia Molecular.

Aula Fèlix Serratosa, PCB. Barcelona, 9

de febrer de 2004.

— Role of hepatic glucokinase

(GK) in the control of gene regulation

and glucose metabolism. Catherine Pos-

tic, Institut Cochin, INSERM, París,

França. Organitzada per la Secció de

Biologia Molecular. Aula Fèlix Serratosa,

PCB. Barcelona, 13 de febrer de 2004.

— Choosing SNPs for associa-

tion studies. Jim Mullikin, National Ins-

titutes of Health, Bethesda, Maryland,

EUA. Organitzada per la Secció de Bio-

logia Evolutiva. UPF. Barcelona, 23 de

febrer de 2004.

— Alta resolució genotípica de la

quasiespècie de la proteasa del VIH-1.

Guerau Fernández, Fundació IrsiCaixa,

Hospital Universitari Germans Trias i

Pujol. Organitzada per la Secció de Viro-

logia. Sala Miguel Servet, Servei de Re-

habilitació, Hospital Clínic i Provincial

de Barcelona, edifici annex. Barcelona,

26 de febrer de 2004.

— Sweet dreams: Understanding

the genetics basis of type 2 diabetes.

Mark McCarthy, Oxford Centre for Dia-

betes, Wellcome Trust Centre for Human

Genetics, Oxford, Regne Unit. Organitza-

da per la Secció de Biologia Molecular.

Aula Fèlix Serratosa, PCB. Barcelona, 26

de febrer de 2004.

— Identificació d’hàbitats essen-

cials per a espècies d’interès pesquer: uti-

litat dels índexs de condició dels peixos.

Josep Lloret i Montserrat Demestre, CSIC-

CMIMA, Barcelona. Organitzada per la

Secció d’Ecologia. Sala d’actes, CMIMA-

CSIC. Barcelona, 27 de febrer de 2004.

— Elasticitat i electrostàtica del

DNA: progressos en la física del DNA.

David Jou, Departament de Física Esta-

dística, UAB, Bellaterra. Organitzada

per la Secció d’Enzimologia i Regulació

Metabòlica. Aula 4, Campus de Bellvit-

ge. L’Hospitalet de Llobregat, 1 de març

de 2004.

— Planeta simbiòtic: cicles bio-

geoquímics i microorganismes. Ricard

Guerrero, UB, Barcelona. Organitzada

per la Secció de Virologia. Sala Prat de la

Riba, IEC. Barcelona, 3 de març.

— Toxicologia: Clàssics i alter-

natives. Miquel Borràs, Unitat de Toxi-

cologia Experimental i Ecotoxicologia,

PCB. Organitzada per la Secció de Biolo-

gia Molecular. Aula Fèlix Serratosa,

PCB. Barcelona, 4 de març de 2004.

— Experimental insights into

pathogenic mechanisms of cerebral amy-

loid B-protein angiopathies. William E.

Van Nostrand, Departament de Medici-

na, Universitat Stony Brook, Nova York.

Organitzada per la Secció de Neurobio-

logia Experimental. Sala de graus, Fa-

cultat de Medicina, UAB. Bellaterra, 4 de

març de 2004.

— Biosíntesi d’ecosanoids amb

cèl.lules hepàtiques en cultiu. Joan

Clària, Unitat de DNA, Hospital Clínic i

Provincial de Barcelona. Organitzada
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per la Secció d’Endocrinologia Experi-

mental. Seminari núm. 4, 4a planta, Fa-

cultat de Medicina. Barcelona, 4 de març

de 2004.

— Oxygen sensing and gene ex-

pression. Jaime Caro, Universitat Tho-

mas Jefferson, Filadèlfia, EUA. Organit-

zada per la Secció d’Enzimologia i

Regulació Metabòlica. Aula 4, Campus

de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat,

5 de març de 2004.

— Co-limitation of phytoplank-

ton growth by light and multiple nutrients.

Hein J. W. de Baar, Royal Netherlands

Institute for Sea Research, Països Baixos.

Organitzada per la Secció d’Ecologia.

Sala d’actes, CMIMA-CSIC. Barcelona, 5

de març de 2004.

— Systematic screening of cel-

lular pathways by RNAi in Drosophila

cells. Michael Boutros, German Cancer

Research Center, Heidelberg, Alemanya.

Organitzada per la Secció de Biologia

Molecular. Aula Fèlix Serratosa, PCB.

Barcelona, 11 de març de 2004.

— Estudi i manipulació de bio-

molècules individuals amb el microscopi

de força. Xavier Fernàndez-Busquets,

Centre de Recerca en Bioelectrònica i

Nanobiociència, PCB, Barcelona. Orga-

nitzada per la Secció d’Ecologia. Sala

d’actes, CMIMA-CSIC. Barcelona, 12 de

març de 2004.

— Desarrollo del ojo en verte-

brados: una visión desde el epitelio pig-

mentado. Paola Bovolenta, Institut Ra-

món y Cajal, CSIC, Madrid. Organitzada

per la Secció de Biologia Molecular. Aula

Fèlix Serratosa, PCB. Barcelona, 18 de

març de 2004.

— Sostenibilidad y gestión inte-

grada de zonas costeras. Rafael Sardà,

CSIC, Centre d’Estudis Avançats de Bla-

nes (CEAB). Organitzada per la Secció

d’Ecologia. Sala d’actes, CMIMA-CSIC.

Barcelona, 19 de març de 2004.

— Biosensores enzimáticos como

herramienta de diagnóstico en infeccio-

nes víricas. Rosa María Ferraz, Institut de

Biotecnologia i de Biomedicina, UAB, Be-

llaterra. Organitzada per la Secció de Vi-

rologia. Sala Miguel Servet, Servei de

Rehabilitació, Hospital Clínic i Provincial

de Barcelona, edifici annex. Barcelona,

25 de març de 2004.

— Lessons from flies and fish:

Regulatory functions of cell polarity in

animal development. Salim Abdelilah-

seyfried, Max Delbruck Center for Mole-

cular Medicine, Berlín, Alemanya. Or-

ganitzada per la Secció de Biologia

Molecular. Aula Fèlix Serratosa, PCB.

Barcelona, 29 de març de 2004.

— Funció del sistema osteopro-

tegerina/RANKL/RANK en l’os. Expres-

sió d’osteopreotegerina en osteoblasts.

M. Jesús Martínez de Osaba, Servei

d’Hormonologia, Hospital Clínic i Pro-

vincial de Barcelona. Organitzada per la

Secció d’Endocrinologia Experimental.

Seminari núm. 4, Facultat de Medicina.

Barcelona, 1 d’abril de 2004.

C
O

M
IS

SI
Ó

 D
E

 S
O

C
IE

T
A

T
S 

FI
L

IA
L

S

471

Memòria 2003-2004 - 8  29/12/05  11:25  Página 471



— Apoptosi induïda per drogues

en les neoplàsies limfoides. Dolors Colo-

mer, Unitat d’Hematologia, Hospital

Clínic i Provincial de Barcelona. Orga-

nitzada per la Secció de la SCB a Lleida.

Sala de seminaris del Departament de

Ciències Mèdiques Bàsiques, Facultat

de Medicina, Universitat de Lleida (UdL).

Lleida, 14 d’abril de 2004.

— Guided migration of primor-

dial germ cell in zebrafish. Erez Raz,

Max Planck Institute for Biophysical

Chemistry, Göttingen, Alemanya. Orga-

nitzada per la Secció de Biologia Molecu-

lar. Aula Fèlix Serratosa, PCB. Barcelo-

na, 14 d’abril de 2004.

— Avenços en genètica humana.

Susana Balcells, UB, Barcelona. Organit-

zada per la Secció d’Ensenyament. Sala

Pere Coromines, IEC. Barcelona, 21 d’a-

bril de 2004.

— Function of AP-1 subunits in

skin physiology and pathology. Peter

Angel, German Cancer Research Center,

Heidelberg, Alemanya. Organitzada per

la Secció de Biologia Molecular. Aula Fè-

lix Serratosa, PCB. Barcelona, 22 d’abril

de 2004.

— Perspectivas nuevas para pro-

blemas clásicos en la filogenia molecular

y la sistemática de los líquenes. Ana Cres-

po, Departament de Biologia Vegetal II,

Universitat Complutense de Madrid. Or-

ganitzada per la Secció de Biologia Evo-

lutiva. Aula de graus, Facultat de Biolo-

gia, UB. Barcelona, 27 d’abril de 2004.

— Protein misfolding and its links

with human disease. Chris Dobson, De-

partament de Química, Universitat de

Cambridge, Regne Unit. Organitzada

per la Secció de Biologia Molecular. Aula

Fèlix Serratosa, PCB. Barcelona, 28 d’a-

bril de 2004.

— Corte específico del RNA ge-

nómico del virus de la hepatitis C por la

RNAsa III de E. Coli. Nerea Beguiristain,

Laboratori de Medicina Interna - Hepa-

tologia, Hospital Vall d’Hebron, Bar-

celona. Organitzada per la Secció de Vi-

rologia. Sala Miguel Servet, Servei de

Rehabilitació, Hospital Clínic i Provin-

cial de Barcelona, edifici annex. Barcelo-

na, 29 d’abril de 2004.

— El paper d’IkBa com a repres-

sor transcripcional. Anna Bigas, Centre

d’Oncologia Molecular (COM), Institut

de Recerca en Oncologia, l’Hospitalet de

Llobregat. Organitzada per la Secció de la

SCB a Lleida. Sala de seminaris, Depar-

tament de Ciències Mèdiques Bàsiques,

Facultat de Medicina, UdL. Lleida, 30

d’abril de 2004.

— Quimioterapia del SIDA a

principios del siglo xii: buenas y no tan

buenas noticias. Javier Martínez-Picado,

Laboratori de Retrovirologia, Hospital

Germans Trias i Pujol, Fundació Irsicai-

xa, Badalona. Organitzada per la Secció

d’Enzimologia i Regulació Metabòlica.

Aula 4, Campus de Bellvitge. L’Hospitalet

de Llobregat, 3 de maig de 2004.

— DNA based taxonomy and the

M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

03
-2

00
4

472

Memòria 2003-2004 - 8  29/12/05  11:25  Página 472



study of species. Alfried Vogler, Departa-

ment d’Entomologia, Museu d’Història

Natural, Londres, Regne Unit. Organitza-

da per la Secció de Biologia Evolutiva.

Aula de graus, Facultat de Biologia, UB.

Barcelona, 6 de maig de 2004.

— Les dues cares del Janus de

l’aqüicultura: necessitat de recursos ma-

rins i riscos ecològics. Francesc Piferrer,

Departament de Recursos Marins Reno-

vables, CSIC-ICM, Barcelona. Organitza-

da per la Secció d’Ecologia. Sala d’actes,

CMIMA. Barcelona, 7 de maig de 2004.

— Desarrollo del ojo en vertebra-

dos: una visión desde el epitelio pigmen-

tado. Paola Boloventa, Institut Ramón y

Cajal, CSIC, Barcelona. Organitzada per

la Secció de Biologia Molecular. Aula Fè-

lix Serratosa, PCB. Barcelona, 7 de maig

de 2004.

— Pharmacological intervention

in p53 regulation by small-molecule an-

tagonists of MDM2. Lubo Vassilev, Dis-

covery Oncology, Hoffman - La Roche

Inc. Nutley, New Jersey, EUA. Organit-

zada per la Secció d’Enzimologia i Re-

gulació Metabòlica. Sala de graus, Pave-

lló de Govern, Campus de Bellvitge.

L’Hospitalet de Llobregat, 11 de maig

de 2004.

— Drosophila color vision: from

the retina to the brain. Claude Desplan,

Universitat de Nova York, EUA. Orga-

nitzada per la Secció de Biologia Molecu-

lar. Aula Fèlix Serratosa, PCB. Barcelo-

na, 13 de maig de 2004.

— A neuronal model of cons-

ciousness. Jean Pierre Chnageux, Institut

Pasteur, París. Organitzada per la Secció

de Neurobiologia Experimental. Sala de

graus, Facultat de Medicina, UAB. Bella-

terra, 18 de maig de 2004.

— Recorrido por el plásmido

promiscuo pMV158. Manuel Espinosa,

CIB-CSIC, Madrid. Organitzada per la

Secció de Biologia Molecular. Aula Fèlix

Serratosa, PCB. Barcelona, 20 de maig

de 2004.

— Organization and evolution of

noncoding sequences in Drosophila. Ca-

sey Bergman, Departament of Genetics,

Universitat de Cambridge, Regne Unit.

Organitzada per la Secció de Biologia

Evolutiva. Aula 5, Facultat de Biologia,

UB. Barcelona, 21 de maig de 2004.

— Base antártica Juan Carlos I:

historia, características y actividad cientí-

fica. Jordi Sorribas, CSIC - Unitat de Tec-

nologia Marina (UTM). Organitzada per

la Secció d’Ecologia. Facultat de Biolo-

gia, UB. Barcelona, 21 de maig de 2004.

— CTL escape and HIV evolu-

tion. Philip Goulder, Wellcome Trust Se-

nior Clinical Research Fellow, Universi-

tat d’Oxford, Regne Unit. Organitzada

per la Secció de Virologia. Sala de graus,

edifici maternal, 2a planta, Fundació Ir-

siCaixa. Badalona, 21 de maig de 2004.

— Mecanismes d’inhibició de la

ruta de la C-jun N-terminal cinasa (JNK)

per a glucocoricoides. Carme Caelles,

IRBB-PCB, Barcelona. Organitzada per la
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Secció de la SCB a Lleida. Sala de juntes,

Departament de Ciències Mèdiques Bàsi-

ques, Facultat de Medicina, UdL. Lleida,

25 de maig de 2004.

— Relevancia de la presentación

antigénica en el desarrollo de vacunas

ADN. Fernando Rodríguez, Centre de

Recerca en Sanitat Animal (CReSA),

UAB, Bellaterra. Organitzada per la Sec-

ció de Virologia. Sala Miguel Servet, Ser-

vei de Rehabilitació, Hospital Clínic i

Provincial de Barcelona, edifici annex.

Barcelona, 27 de maig de 2004.

— Genetics basis of tumor pro-

gression and metastasis in Drosophila.

Tian Xu, Howard Hugues Medical Insti-

tute, Facultat de Medicina, Universitat

de Yale, School of Medicines, New Ha-

ven, EUA. Organitzada per la Secció de

Biologia Molecular. Aula Fèlix Serratosa,

PCB. Barcelona, 27 de maig de 2004.

— Vitamina D y cáncer de colon:

efectos y regulación. Alberto Muñoz, Ins-

titut d’Investigacions Biomèdiques (IIB),

UAM-CSIC, Madrid. Organitzada per la

Secció de Biologia Molecular. Aula Fèlix

Serratosa, PCB. Barcelona, 27 de maig

de 2004.

— Mouse models to study the role

of telomeres and telomerase in cancer and

aging. Maria A. Blasco, Centre Nacional

d’Investigacions Oncològiques (CNIO),

Madrid. Organitzada per la Secció de Bio-

logia Molecular. Aula Fèlix Serratosa,

PCB. Barcelona, 28 de maig de 2004.

— Development changes that

promote high frequency firing at a CNS

calyx synapse. Henrique von Gerdorff,

Vollum Institute, Universitat de Ciències

de la Salut d’Oregon, EUA. Organitzada

per la Secció de Biologia Molecular. Aula

Fèlix Serratosa, PCB. Barcelona, 1 de

juny de 2004.

— Simulació quàntica de proces-

sos biològics. Carme Rovira, Centre de Re-

cerca en Química Teòrica (CRQT), PCB,

Barcelona. Organitzada per la Secció de

Biologia Molecular. Aula Fèlix Serratosa,

PCB. Barcelona, 3 de juny de 2004.

— Early eukaryotes and mito-

chondrial remmants. Mark van der Gie-

zen, Escola de Ciències Biològiques,

Universitat de Londres, Regne Unit. Or-

ganitzada per la Secció de Biologia Evolu-

tiva. Aula de graus, Facultat de Biologia,

UB. Barcelona, 4 de juny de 2004.

— El gen de Drosophila LP1 res-

ponde a los niveles de actividad de la vía

InR y es necesario para el control del ta-

maño celular. Héctor Herranz, Centre de

Biologia Molecular (CBM-CSIC), Ma-

drid. Organitzada per la Secció de Biolo-

gia Molecular. Aula Fèlix Serratosa,

PCB. Barcelona, 4 de juny de 2004.

— Apaivagant el foc de la vida, o

com es poden preservar cèl.lules i òrgans.

Ramon Bartrons, Departament de Cièn-

cies Fisiològiques II, UB, Barcelona. Or-

ganitzada per la Secció d’Enzimologia i

Regulació Metabòlica. Aula 4, Campus

de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat,

7 de juny de 2004.
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— LAS enxymes: a new group of

metallopeptidases. Matthias Bochtler,

International Institute of Molecular and

Cell Biology, Varsòvia, Polònia. Organit-

zada per la Secció de Biologia Molecular.

Aula Fèlix Serratosa, PCB. Barcelona, 11

de juny de 2004.

— Transdetermination in flies a

form of stem cell pluripotency. Gerold

Schubiger, Departament de Biologia,

Universitat de Washington, EUA. Orga-

nitzada per la Secció de Biologia del Des-

envolupament. Aula de graus, Facultat

de Biologia, UB. Barcelona, 14 de juny de

2004.

— La familia génica Snail en la

encrucijada de la transición epitelio-me-

sénquima en fisiología y patología.

Ángela Nieto, Instituto Cajal, CSIC, Ma-

drid. Organitzada per la Secció de Biolo-

gia Molecular. Aula Fèlix Serratosa,

PCB. Barcelona, 17 de juny de 2004.

— Building predictors from mi-

croarray data: review and cautionary

views. Ramón Díaz-Uriarte, Bioinforma-

tics, CNIO, Madrid. Organitzada per la

Secció de Biologia Molecular. Aula Fèlix

Serratosa, PCB. Barcelona, 18 de juny de

2004.

— Glucocinasa, sensor de la

glucèmia. Una visualització molecular

per entendre les seves propietats fisiolò-

giques. Gabriel Pons, Departament de

Ciències Fisiològiques II, UB, Barcelona.

Organitzada per la Secció d’Enzimologia

i Regulació Metabòlica. Aula 4, Campus

de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat,

28 de juny de 2004.

— Respostes a l’estrès mediades

per la MAP cinasa HOG1. Francesc Posas,

UPF, Barcelona. Organitzada per la Secció

de Biologia Molecular. Aula Fèlix Serrato-

sa, PCB. Barcelona, 1 de juliol de 2004.

— Mecanismos de señalización

canónica y no canónica mediante proteí-

nas WNt. José M. González-Sancho, IIB,

CSIC-UAM, Madrid. Organitzada per la

Secció de Biologia Molecular. Aula Fèlix

Serratosa, PCB. Barcelona, 2 de juliol de

2004.

— Diferenciació cel.lular i càn-

cer de pàncrees exocrí. Paco Real, Unitat

de Biologia Cel.lular i molecular, INIM-

UPF, Barcelona. Organitzada per la Sec-

ció d’Enzimologia i Regulació Metabòli-

ca. Sala de graus, Campus de Bellvitge.

L’Hospitalet de Llobregat, 6 de juliol de

2004.

— Polysialic acid and plasticity

of the nervous system. Urs Rutishauser,

Sloan-Kettering Institute, Nova York,

EUA. Organitzada per la Secció de Bio-

logia Molecular. Aula Fèlix Serratosa,

PCB. Barcelona, 7 de juliol de 2004.

— La inflamación como causa

de la patogenicidad en el sistema vascu-

lar. Lisardo Boscà, Centro Nacional de

Investigaciones Cardiovasculares - CSIC,

Madrid. Organitzada per la Secció d’En-

zimologia i Regulació Metabòlica. Sala

de graus, Campus de Bellvitge. L’Hospi-

talet de Llobregat, 9 de juliol de 2004.
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— Análisis molecular del desarro-

llo y evolución del telencéfalo, con especial

énfasis en el territorio claustroamigdalino.

Loreta Medina, Departament d’Anatomia

Humana, Facultat de Medicina, Universi-

tat de Múrcia. Organitzada per la Secció

de Lleida de la SCB. Sala de juntes, De-

partament de Ciències Mèdiques Bàsiques.

Facultat de Medicina, Universitat de Llei-

da. Lleida, 9 de juliol de 2004.

— Molecular and cellular me-

chanisms of neural tube closure in mou-

se. Patricia Ybot Gonzalez, Institute of

Child Health, UCL, Londres, Regne

Unit. Organitzada per la Secció de Biolo-

gia Molecular. Aula Fèlix Serratosa,

PCB. Barcelona, 9 de juliol de 2004.

— Estructura de ribosomas por

criomicroscopía electrónica. Estudios di-

námicos de traducción. Mikel Valle,

CNB, Madrid. Organitzada per la Secció

de Biologia Molecular. Aula Fèlix Serra-

tosa, PCB. Barcelona, 9 de juliol de 2004.

— Some perspectives on the ge-

netic structure of human populations.

Mark Feldman, Universitat de Standford,

Regne Unit. Organitzada per la Secció de

Biologia Evolutiva. Aula 60.003, Facul-

tat de Ciències de la Salut i la Vida, UPF.

Barcelona, 15 de juliol de 2004.

— Controlled localized delivery

of growth factors for bone repair. Hans

P. Merkle, ETH, Zuric, Suïssa. Organit-

zada per la Secció de Biologia Molecular.

Aula Fèlix Serratosa, PCB. Barcelona, 15

de juliol de 2004.

— Biochemical approaches for

analyzing melanoma metastesis. Gregg

B. Fields, Universitat de l’Atlàntic de Flo-

rida, EUA. Organitzada per la Secció de

Biologia Molecular. Aula Fèlix Serratosa,

PCB. Barcelona, 22 de juliol de 2004.

— Regulación del factor de trans-

cripción NFAT5 por proteínas asociadas.

José Aramburu, Departament de Ciències

Experimentals i de la Salut, UPF, Barce-

lona. Organitzada per la Secció de Biolo-

gia Molecular. Aula Fèlix Serratosa, PCB.

Barcelona, 23 de juliol de 2004.

Cursos

— 14è Curs Avançat d’Ecologia Micro-

biana. Director del curs: Ricard Guerre-

ro, Universitat de Barcelona. L’Aldea

(Baix Ebre), del 16 al 20 d’octubre de

2003.

— II Curs de Tècniques de Fisio-

logia Cel.lular. Organitzada per la Secció

d’Alacant de la SCB. Alacant, del 24 al

26 de setembre de 2003.

Jornades

— Llum i desenvolupament vegetal: nous

reptes. Organitzada per la Secció de Fi-

siologia Vegetal de la SCB. Sala d’actes

del Centre d’Investigació i Desenvolupa-

ment. Barcelona, 10 d’octubre de 2003.

— I Jornada sobre resistencia

bacteriana a los antibióticos: una visión

global. Organitzada per la Secció de Mi-

crobiologia de la SCB. Sala Prat de la Riba,

IEC. Barcelona, 10 d’octubre de 2003.
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— III Jornada de Virologia de

Catalunya. VIII Congreso Nacional de Vi-

rología. Organitzada per la Sociedad Es-

pañola de Virología i la Secció de Virolo-

gia de la SCB. Auditori Winterthur i IEC.

Barcelona, del 12 al 15 d’octubre de

2003.

— II Jornada d’Avenços en Eco-

logia. Organitzada per la Secció d’Ecolo-

gia de la SCB. Centre d’Estudis Avançats

de Blanes. Blanes, 14 de novembre de

2003.

— Los virus de RNA en observa-

ción: La pregunta por el poder en biolo-

gía. Organitzada per la Secció de Virolo-

gia. Sala Pere Coromines, IEC. Barcelona,

21 de novembre de 2003.

— Nous avenços en ecologia mi-

crobiana. Institut de Ciències del Mar -

Centre Mediterrani d’Investigacions Mari-

nes i Ambientals. Organitzada per la Sec-

ció de Microbiologia, amb la col.laboració

de l’Institut de Ciències del Mar, Barcelo-

na. Coordinades per Ricard Guerrero i

Ramon Massana. Barcelona, 9 de gener.

• Introducció i presentació: «In-

teracció d’observacions i idees en ecologia

microbiana», Ricard Guerrero, Departa-

ment de Microbiologia, UB, Barcelona;

«La recerca en ecologia microbiana a

l’ICM», Ramon Massana, ICM-CMIMA,

Barcelona.

• Seminaris: «Which bacteria

grow in seawater?», Jarone Pinhassi,

ICM-CMIMA, Barcelona; «Diversidad fi-

logenética de las bacterias marinas:

¿Cómo se estudia?», Laura Alonso, ICM-

CMIMA, Barcelona; «Anàlisi de la biodi-

versitat circadiària als tapissos micro-

bians», Laura Villanueva, Departament

de Microbiologia, UB, Barcelona; «Espi-

roquetes simbionts d’humans, tèrmits i

paneroles», Mercedes Berlanga, Depar-

tament de Microbiologia, UB, Barcelona;

«Ecologia microbiana en el cultiu conti-

nu», Jordi Mas, Departament de Genèti-

ca i de Microbiologia, UB, Barcelona.

• Conferència: «Ecología micro-

biana proterozoica: simbiosis y origen

del núcleo». Lynn Margulis, Universitat

de Massachusetts a Amherst, EUA.

— I després què? Sortides pro-

fessionals per a futurs llicenciats en cièn-

cies biològiques. Organitzada per la Sec-

ció d’Estudiants de la SCB i la revista

Omnis Cellula. Aula magna de la Facul-

tat de Biologia, UB. Barcelona, 16 d’abril

de 2004.

— Unitat i diversitat en micro-

biologia. Reunió anual plenària de mi-

crobiologia (RECAM 2004) i reunió in-

tercongressual del 17è Congrés de Metges

i Biòlegs de Llengua Catalana. Organit-

zada per la Secció de Microbiologia. Co-

ordinador: Lluís Serra, Departament de

Genètica, UB. Sala Prat de la Riba, IEC.

Barcelona, 13 i 14 de maig de 2004.

— IV Jornada de Biologia Evolu-

tiva. Organitzada per la Secció de Biolo-

gia Evolutiva de la SCB. Sala Prat de la

Riba, IEC. Barcelona, 5 de juliol de 2004.
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Congressos i simposis

XII Seminari Conjunt de Biologia Mole-

cular i del Desenvolupament. Sala Prat

de la Riba, IEC. Barcelona, 1 i 2 de ju-

liol de 2004.

Assemblea General

Assemblea General ordinària de la SCB a

la Sala Pere Coromines, IEC. Barcelona,

8 de juny de 2004.

Activitats extraordinàries

— Conferències «Cinquanta anys de

l’estructura del DNA». B. M. Alberts. Ins-

titut d’Estudis Catalans i Escola Tècnica

Superior d’Enginyeria Industrial. Barce-

lona, 3 i 4 de setembre de 2003.

— Gimcana «Construeix la do-

ble hèlix». La Secció de Biologia i Socie-

tat, juntament amb el Consell Directiu,

organitzaren una gimcana dins de la Set-

mana de la Ciència. Barcelona, 14 de no-

vembre de 2003.

— Vessaments d’hidrocarburs:

conseqüències ecològiques i bioremedia-

ció. Sessió conjunta de la Institució Cata-

lana d’Història Natural i la Societat Ca-

talana de Biologia. Sala Prat de la Riba,

IEC. Barcelona, 18 de novembre de 2003.

— Conferència sobre el Premi

Nobel de Medicina 2003: «El Nobel 

de Medicina 2003 o el reconeixement de

l’aportació de la resonància magnètica

al diagnòstic mèdic». Jaume Gili, Institut

de Diagnòstic per la Imatge, Hospital

Vall d’Hebron de Barcelona. Sala Nico-

lau d’Olwer, IEC. Barcelona, 5 de de-

sembre de 2003.

— La microbiologia del llac de

Banyoles i dels seus estanyols. Visita guia-

da i pràctiques de camp, dirigides per

Ricard Guerrero, Jordi Urmeneta, Tony

Navarrete i Mercedes Berlanga, UB. 12

de desembre de 2003.

— Reunió anual de la Xarxa de

Genòmica i Proteòmica. Sala Prat de la

Riba, IEC. Barcelona, 24 de febrer de

2004.

— Pràctica matinal de biologia

molecular i cel.lular. Organitzada per la

Secció d’Ensenyament, i coordinada per

Josep Clotet i Montserrat Coromines.

Sant Cugat i Barcelona, 7 i 14 de febrer

de 2004.

— Planeta simbiòtic: cicles bio-

geoquímics i microorganismes. Ricard

Guerrero, UB, Barcelona. Sala Prat de la

Riba, IEC. Barcelona, 3 de març de 2004.

— Cicle de Trobades Interprofes-

sionals Fòrum Barcelona 2004: «Animal i

recerca: què, com i per què». Organitzat

pel Col.legi de Biòlegs de Catalunya i la

Sociedad Española para las Ciencias del

Animal de Laboratorio. Sala Prat de la

Riba, IEC. Barcelona, 19 de març de

2004.

— Fira VCC04 «Viu la ciència

contemporània». Organitzada pel Parc

Científic de Barcelona i la SCB. IEC.

Barcelona, 6 i 7 de maig de 2004.

— Sessió monogràfica sobre la

importància de l’ús de les cèl.lules mare
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en investigació. Organitzada pel Consell

Directiu de la SCB i la Secció de la SCB a

Lleida, i coordinada per Ferran Azorín i

M. Àngeles de la Torre. Aula magna, Fa-

cultat de Medicina, Universitat de Llei-

da. Lleida, 19 de maig de 2004

Premi per a estudiants

El Premi de la Societat Catalana de Bio-

logia fou instituït l’any 1962. Aquest

curs es convocà per quaranta-unena ve-

gada. És ofert a un treball d’investigació,

bibliogràfic o d’assaig sobre ciències

biològiques. La dotació del premi és de

sis-cents euros (600 €). La ponència

acordà d’atorgar el premi al treball Ex-

pressió de molècules angiogèniques du-

rant el desenvolupament del pecten ocu-

li de l’embrió de pollastre, de Joaquim

Bosch Barrera. El premi fou lliurat en un

acte organitzat per l’Institut el dia 22

d’abril de 2004.

Publicació

Treballs de la Societat Catalana de Bio-

logia, núm. 54 (2003): Un tast de canvi

global. [Editors: Cèlia Marrasé i Josep

Enric Llebot]
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Societat Catalana de Filosofia

Any de fundació: 1923

Junta Directiva

President: Dídac Ramírez i Sarrió

Vicepresident: Ignasi Roviró Alemany

Salvi Turró i Tomàs

Secretari: Xavier Ibáñez i Puig

Tresorer: Jordi Ordi Fernández

Vocals: Antoni Bosch i Veciana

Magí Cadevall i Soler

Maria Ramon Cubells i Bartolomé

Manuel García Carpintero

Víctor Gómez Pin

Andreu Grau i Arau

Carme Merchán Cantos

Josep Monserrat Molas

Francesc Pereña Blasi

Josep M. Porta i Fabregat

Antoni Prevosti i Monclús

Mariona Sanfeliu i Salvà

Manuel Satué i Sillué

Mercè Solé Ferrater

Juan Manuel de Pozo

Membre d’honor: Jordi Sales i Coderch

Delegat de l’IEC: Pere Lluís Font

Nombre de socis: 148
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Activitats generals

Els dies 2 i 3 d’octubre de 2003, la So-

cietat Catalana de Filosofia va partici-

par en l’organització d’una nova edició

dels Col.loquis de Vic, que consisteixen

en una trobada i un debat entre profes-

sionals de les humanitats i els millors

especialistes universitaris del moment
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per a aprofundir un tema comú. Aquest

vuitè curs fou dedicat a la natura, ente-

sa des de tres àmbits diferents: a) natu-

ra i filosofia; b) natura, ciència i art, i c)

la natura en la pràctica professional.

Tingué lloc al Consell Comarcal d’Oso-

na (Vic).

El dia 6 d’octubre de 2003, Uli-

ses Moulines, de la Universitat de Munic,

va pronunciar la lliçó inaugural del curs

2003-2004 amb el títol «Ontologia i

axiologia de les nacions».

El dia 1 de desembre de 2003

tingué lloc una assemblea ordinària de

socis, en el transcurs de la qual s’anuncià

la proposta de constitució del Grup de

Filosofia Personalista presentada per Al-

bert Llorca. L’objectiu d’aquest projecte

és, com en el cas dels altres grups i sec-

cions ja existents, potenciar la recerca,

en aquest cas dins de l’àmbit del pensa-

ment personalista, i intensificar la refle-

xió mitjançant l’activitat conjunta dels

membres que hi vulguin participar.

El dia 23 de febrer de 2004 la So-

cietat va participar en el cicle de con-

ferències «El foc i el medi» que organit-

zava l’Institut d’Estudis Catalans amb la

conferència «La paraula dels grecs sobre

el foc: destrucció, purificació i creació»,

a càrrec de Josep Monserrat, de la Uni-

versitat Ramon Llull.

Les diferents seccions i grups de

la Societat han desenvolupat la seva tas-

ca regularment amb reunions i cursos,

entre els quals destaquem:

Activitats de les seccions

Secció de Filosofia Antiga

La Secció de Filosofia Antiga de la So-

cietat Catalana de Filosofia en el curs

acadèmic 2003-2004 va prosseguir els

seus estudis, vertebrats per tres eixos fo-

namentals d’interès: a) en primer lloc, la

recepció de la conferència del professor

de la Universitat de Toronto, Thomas M.

Robinson, que tingué lloc a la seu de

l’Institut d’Estudis Catalans, el dia 18

de novembre de 2003, i que portava per

títol: «Is there a Platonic Approach to

Philosophy?». El primer trimestre es tre-

ballà en l’estudi de la proposta assenya-

lada en la conferència del professor Ro-

binson, la qual fou publicada en l’Anuari

de Societat Catalana de Filosofia, núm. 15

(2003); b) en segon lloc, els treballs pren-

gueren en consideració el Teetet de Pla-

tó, a partir de l’estudi de la tesi doctoral

de Xavier Ibáñez i Puig, membre de la

nostra Secció, que ens presentà la seva

tesi titulada Lectura del Teetet: Saviesa i

Prudència en el tribunal del saber (Uni-

versitat de Barcelona, Facultat de Filoso-

fia, 2004). Fou motiu de satisfacció de la

Secció el text valuosíssim de Xavier Ibá-

ñez i Puig, que ens interpretava de ma-

nera completa el tot del Teetet de Plató, i

c) finalment, durant la darrera part del

curs, es dedicà una atenció particular a

preparar el VII Symposium Platonicum

de la International Plato Society, que te-

nia com a motiu de treball el Gòrgies i el

Menó platònics. El simposi tingué lloc a
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la ciutat de Würzburg, durant els dies

26 al 31 de juliol del 2004. Hi participà

el membre de la nostra Secció Antoni

Bosch i Veciana.

Secció de Filosofia Medieval

Els fonaments epistemològics de les di-

verses arts liberals, de Ciceró a Marcià

Capel.la, es va proposar com a tema d’es-

tudi per a programar les sessions del curs

2004-2005 i per a preparar la redacció

d’un repertori bibliogràfic sobre histo-

riografia medieval.

Pel que fa a la representació de la

Secció en àmbits internacionals, Fran-

cesc Fortuny, Ignasi Roviró i Andreu

Grau van participar en el Simposio In-

ternacional Moisés Maimónides: Médico

y Filósofo, celebrat a Buenos Aires els

dies 19, 20 i 21 de maig de 2004, amb

les ponències següents:

— Francesc Fortuny: «R. Iedaia

Ha-Peniní y José Ortega y Gasset. Los

inicios y el final de una singladura».

— Ignasi Roviró: «Lo sensitivo y

las facultades del alma humana en Mai-

mónides».

— Andreu Grau: «El lugar de la

lógica en la epistemología de Maimó-

nides».

Durant el tercer trimestre, es van

realitzar les conferències següents:

— «El ius gentium a l’edat mit-

jana», a càrrec de Francisco Tauste, el

13 de maig de 2004.

— «Frau i usura: de Tomàs d’A-

quino a Bartolomé Carranza», a càrrec

d’Andreu Grau, el 3 de juny de 2004.

La conferència programada per al

dia 17 de juny de 2004, «Les Confessions

de sant Agustí», es va haver de suspendre

a causa de la defunció de Francesc For-

tuny, president de la Secció de Filosofia

Medieval, qui havia de pronunciar-la.

A final de curs, Miguel Candel,

professor titular de la Universitat de Bar-

celona, va ésser elegit nou president de la

Secció de Filosofia Medieval.

Secció de Filosofia Moderna

El Centre d’Estudis Cartesians, durant el

curs 2003-2004, ha realitzat les sessions

següents:

— El 12 de novembre del 2003,

Jordi Ramírez ens va parlar sobre els

contactes que havia mantingut amb el

Centre d’Études Cartésiennes de París.

— El 29 de gener del 2004, la

sessió es va dedicar a l’anàlisi de la doc-

trina sobre les Veritats eternes de Descar-

tes, a partir de l’article publicat per Vi-

cens i Llanes a l’Anuari de la Societat

Catalana de Filosofia, «Les Veritats eter-

nes de Descartes. Textos i Comentaris».

— El 22 d’abril del 2004, Ra-

mon Sánchez va llegir el resum del seu

treball d’investigació sobre les Regulae

ad Directionem ingenii.

Secció de Filosofia Contemporània

El Grup d’Estudis Fenomenològics con-

tinuà llegint les Investigacions lògiques
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d’E. Husserl. El pla de treball ha tingut

com a objectiu completar la lectura de la

cinquena investigació.

El Grup d’Estudis Sartreans va

dedicar les sessions del curs 2003-2004

a aprofundir l’obra més filosòfica del

pensador de París. En concret, es va es-

tudiar i es va debatre el concepte de no-

res i les seves implicacions filosòfiques

dins de l’Être et le Néant. Paral.lelament

es varen buscar les relacions amb altres

filòsofs, com ara Hegel, Heidegger i al-

guns altres pensadors francesos. El grup

es va interessar també pel problema de la

temporalitat en l’esmentada obra.

El Grup de Filosofia Analítica

durant el curs acadèmic 2003-2004 ha

organitzat el seminari de trenta hores

«10 problemes filosòfics». Aquest semi-

nari ha comptat amb la participació de

40 assistents regulars i ha estat recone-

gut pel Departament d’Ensenyament

com a curs de formació del professorat.

El programa escollit ha estat constituït

per temes centrals de metafísica (ment i

cos, identitat, el jo, determinisme i lliber-

tat), epistemologia (altres ments, escep-

ticisme, coneixement, inducció), teoria

política (democràcia i drets) i lògica (les

paradoxes de la veritat). La majoria dels

ponents han estat professors de les uni-

versitats catalanes (Barcelona, Girona,

Rovira i Virgili, Pompeu Fabra). Cal

destacar la col.laboració especial del pro-

fessor Peter Bieri, de la Universitat Lliu-

re de Berlín.

El Grup de Filosofia Personalista

s’ha constituït aquest curs, i vol tenir per

objectiu aprofundir en el pensament per-

sonalista contemporani i en la recupera-

ció de l’aportació dels pensadors catalans

en aquest corrent; així com intercanviar

coneixements i òptiques dins l’àmbit i la

sensibilitat personalista, entre els mem-

bres components del grup, en el marc de

la Societat Catalana de Filosofia.

En el present curs s’ha estudiat

el Manifest au service du personalisme

d’Emmanuel Mounier en les diverses ses-

sions del grup.

Secció de Filosofia Pràctica

Durant el curs acadèmic, la Secció va

portar a terme el curs seminari «Refle-

xions clàssiques sobre la guerra: Vitoria i

Grotius».

El curs tenia com a objectius

aprofundir en els fundadors del Ius gen-

tium de l’època moderna, examinar les

fonts de les reflexions contemporànies

sobre la guerra i la pau en el marc de la

política i el dret internacional i analitzar

les afinitats, especificitats i relacions en-

tre la filosofia pràctica, el dret i la políti-

ca per tal que es poguessin aplicar els

conceptes obtinguts en la lectura a l’es-

tudi de la vida contemporània. Aquesta

recerca va ser contrastada des de les in-

vestigacions actuals en filosofia de la

pau gràcies a una sessió especial amb

Vicent Martínez Guzmán, de la Univer-

sitat Jaume I.
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Secció de Filosofia Catalana

Aquesta secció es constituí el curs 2002-

2003 amb l’objectiu d’unificar els diver-

sos esforços que existeixen al nostre país

sobre la filosofia catalana. La secció posà

especial interès a potenciar la recerca i

l’estudi de pensadors que han destacat

en aquest àmbit.

Dins del projecte Philosophy and

Intellectual History in Catalonia (1870-

1975) s’han organitzat una sèrie d’acti-

vitats pel curs 2003-2004, en les quals la

Secció de Filosofia Catalana col.labora i

convida a participar a tothom interessat

en l’establiment d’un àmbit de recerca

sobre aquesta temàtica. Entre el 6 i el 10

d’octubre de 2003 es va celebrar el tercer

curs del cicle «Pensament i Filosofia a

Catalunya III: 1940-1975», organitzat

per l’INEHCA, així com la jornada cien-

tífica «Història intel.lectual i filosofia»,

organitzada per l’Institut d’Estudis Ca-

talans el dia 6 d’octubre de 2003. La

Xarxa Temàtica reconeguda per la Ge-

neralitat de Catalunya presentà els seus

treballs a la pàgina web de la Societat

Catalana de Filosofia. S’està elaborant

una revista electrònica per a recollir els

estudis realitzats i posar en relació tots

els grups de recerca i investigadors.

Publicacions

Anuari de la Societat Catalana de Filo-

sofia, núm. 14 (2002). 226 p.

Galí, Alexandre. Filosofia a Catalunya

(1900-1936): Selecció de textos i edi-

ció a cura de Pere Lluís Font i Josep

Monserrat Molas. Barcelona: Institut

d’Estudis Catalans. Societat Catala-

na de Filosofia, 2003. [Extret de l’A-

nuari de la Societat Catalana de Fi-

losofia, núm. 14]

Monserrat Molas, Josep; Casanovas,

Pompeu [ed.]. Pensament i filosofia

III: 1940-1975. Barcelona: INEHCA:

Societat Catalana de Filosofia, 2004.

Monserrat Molas, Josep; Roviró Ale-

many, Ignasi [cur.]. La poesia. Barce-

lona: Universitat de Barcelona, 2003.

179 p. (Col.loquis de Vic; VII)

Monserrat Molas, Josep; Roviró Ale-

many, Ignasi. La natura. Edició en

homenatge al doctor Francesc J. For-

tuny i Bonet (1936-2004). 2004.

155 p. (Col.loquis de Vic; VIII)

Lluís Font, Pere; Monserrat Molas, Jo-

sep [ed.]. Alexandre Galí, Filosofia a

Catalunya (1900-1936). Barcelona:

Institut d’Estudis Catalans, 2003.

117 p.
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Societat Catalana de Física

Any de fundació: 1986*

Junta Directiva

President: Josep M. Pons i Ràfols

Vicepresidenta: Núria Ferrer i Anglada

Secretari: Agustí Poch i Parés

Tresorer: Ignasi Juvells i Prades

Vocals: Jordi Andreu i Batallé

Albert Bramon i Planas

Josep Calderer i Cardona

Jaume Esteve i Tintó

Francesc Gacia i Escapa

Antoni Giró i Roca

Ignasi Labastida i Juan

Josep Llosa i Carrasco

Xavier Magrans i Fontrodona

Joan A. Padró i Càrdenas

Francesc Pi i Vila

Roser Pintó i Casulleras

Antoni Roca i Rosell

Francesc Salvat i Gavaldà

Santiago Suriñach i Cornet

Ramon Vilaseca i Alavedra

Delegat: David Jou i Mirabent

Nombre de socis: 407

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

Químiques i Matemàtiques, fundada el 1932.

C
O

M
IS

SI
Ó

 D
E

 S
O

C
IE

T
A

T
S 

FI
L

IA
L

S

485

Memòria 2003-2004 - 8  29/12/05  11:25  Página 485



Activitats

— Organització de les XIX Trobades

Científiques de la Mediterrània.

— Concessió del Premi Jordi

Porta i Jué.

— Organització de l’Olimpíada

de Física: sessions de preparació i realit-

zació de la fase catalana.

— Organització del cicle de con-

ferències «Física Oberta».

— Publicació de la Revista de Fí-

sica.

— Participació a la Universitat

Catalana d’Estiu.

— Premis per als treballs de re-

cerca de batxillerat.

XIX Trobades Científiques 

de la Mediterrània: «Scientific and

technological opportunities 

in the future synchrotron 

in the area of El Vallès»

Maó, de l’1 al 3 d’octubre de 2003.

Les Trobades Científiques de la Medi-

terrània es fan anualment en el marc in-

comparable de l’illa de Menorca i cons-

titueixen una excel.lent ocasió per a

l’intercanvi d’informació entre cientí-

fics dels diferents àmbits de les univer-

sitats i centres de recerca dels Països

Catalans.

Els dies 1, 2 i 3 d’octubre de

2003, el Laboratori de Llum de Sincro-

tró, amb l’ajut organitzatiu de la Societat

Catalana de Física de l’Institut d’Estudis

Catalans i de la Secció de Ciència i Tèc-

nica de l’Institut Menorquí d’Estudis, ha

organitzat a Maó les XIX Trobades Cien-

tífiques de la Mediterrània amb el títol

«Scientific and technological opportuni-

ties in the future synchrotron in the area

of El Vallès».

Les institucions que han format

part del Comitè Científic són: la Universi-

tat de Barcelona (UB), la Universitat

Autònoma de Barcelona (UAB), la Uni-

versitat Politècnica de Barcelona (UPC),

la Universitat de les Illes Balears (UIB), la

Universitat de València - Estudi General

(UV-EG), l’Institut de Biologia Molecu-

lar de Barcelona (IBMB-CSIC), l’Institut

de Ciència de Materials de Barcelona

(ICMAB-CSIC) i el Laboratori de Llum

de Sincrotró (LLS). Els membres del co-

mitè científic d’aquesta trobada són: Er-

nest Giralt (UB), Manel Sabés (UAB),

Yuri Koubychine (UPC), Montserrat

Casas Ametller (UIB), Àngels Faus (UV-

EG), Miquel Coll Capella (IBMB-CSIC),

Carles Miravitlles (ICMAB-CSIC) i Josep

Campmany (LLS).

La trobada va estar principal-

ment dedicada a exposar les aplicacions

d’aquesta nova eina de recerca amb la

qual ben aviat comptarà la nostra co-

munitat científica. És estratègicament

important perquè ha significat el primer

pas en la concreció de quines hauran de

ser les cinc primeres línies de llum que

ha de tenir el futur sincrotró del Vallès.

Un primer pas no decisiu però sí im-

portant.
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Cal fer esment que el 14 de març

de 2003 es va signar el conveni de coope-

ració entre el Ministeri de Ciència i Tec-

nologia i la Generalitat de Catalunya per

a constituir el Consorci per a la Cons-

trucció, Equipament i Explotació del La-

boratori de Llum de Sincrotró del Vallès.

Per tant, és ja moment d’iniciar els con-

tactes amb la comunitat científica i co-

mençar a definir els principals trets cien-

tífics d’aquesta primera gran instal.lació

científica de l’Estat.

Un sincrotró no és un equipa-

ment científic per si mateix, sinó que és

un gran centre de serveis adreçat a les

comunitats acadèmiques i industrials.

Un sincrotró, de fet, és un equipament

productor de llum amb característiques

molt especials, que una gran varietat de

grups en àrees fonamentals (en l’àmbit

dels materials, la biologia, o el medi

ambient, per exemple) i aplicades (en

l’àmbit farmacèutic, micromecànic, mi-

croelectrònic, o d’altres) necessita per a

desenvolupar les seves investigacions o

mesures. Un sincrotró, per tant, només

té sentit si la comunitat científica hi par-

ticipa i s’involucra a fons en la seva uti-

lització. Seguint aquesta línia, el progra-

ma de les Trobades d’enguany pretén

posar en contacte grups i línies de recer-

ca i, alhora, analitzar la necessitat d’ús

del sincrotró que tenen la gran quantitat

de grups de recerca que existeixen a

l’Estat.

Programa

— «Física i ciència de materials»

• «What is a synchrotron light

source?», a càrrec de Joan Bordas, di-

rector general del Sincrotró del Vallès

(SDV).

• «X-Ray microscopy and spec-

tromicroscopy», a càrrec de Jean Susini

(European Synchrotron Radiation Faci-

lity, ESRF).

• «Imaging with synchrotron

light», a càrrec de José Baruchel (ESRF).

— «Química i magnetisme»

• «Synchrotron light and poly-

mers», a càrrec d’Anthony Ryan (Uni-

versitat de Sheffield).

• «X ray circular magnetic di-

croism», a càrrec de Nick Brookes

(ESRF).

— «Indústria i instrumentació»

• «A taste on accelerator phy-

sics», a càrrec de Dieter Einfeld (SDV).

• «Industrial participation in

Daresbury SL source», a càrrec d’Eli-

sabeth McLean (Daresbury).

— «Ciències de la vida»

• «Protein crystallography with

synchrotron light», a càrrec de Sean

McSweeney (ESRF).

• «Synchrotron light spectro-

scopy in biology», a càrrec de David

Clarcke.
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— «La màquina i els usuaris»

• «Production of synchrotron

light», a càrrec de Salvador Ferrer

(SDV).

• «Presentation of CLS-The Ca-

nadian Light Source», a càrrec d’Emil

Hallin.

• «Presentation of the Synchro-

tron Light Users Assotiation», a càrrec de

M. A. García Aranda (Universitat de Mà-

laga).

• «General discussion».

• «Future beamlines in the

CELLS».

Premi Jordi Porta i Jué 

per a estudiants

Premi instituït l’any 1962 i ofert a un

treball d’investigació, bibliogràfic o d’as-

saig sobre física. Aquest curs es convocà

per quaranta-unena vegada. La ponèn-

cia, formada per Albert Bramon, Jordi

Andreu i Laureano Ramírez, va acordar

per unanimitat atorgar el Premi Jordi

Porta i Jué de la Societat Catalana de Fí-

sica a Carles Corbella Roca, pel treball

Preparació i caracterització elèctrica i

òptica de capes primes de WO3 i Ta205

obtingudes per polvorització catòdica.

La dotació del premi és de mil euros

(1.000 €) i es poden concedir fins a dos

accèssits.

El premi es lliurà durant l’acte

d’entrega de premis de l’IEC el 22 d’a-

bril de 2004.

Olimpíada de Física

Des de l’any 1996 la Societat Catalana de

Física organitza la fase catalana de l’O-

limpíada Internacional de Física. L’objec-

tiu és realitzar un procés de selecció entre

els estudiants d’ensenyament secundari

(2n de batxillerat) amb bones aptituds

per a la comprensió de la física. Cada any,

els estudiants seleccionats representen el

conjunt de districtes universitaris cata-

lans en la fase espanyola d’aquesta Olim-

píada. Any rere any, la participació dels

estudiants en la fase catalana s’ha incre-

mentat fins a assolir una estabilitat molt

satisfactòria. Aquest fet, juntament amb

la voluntat d’estalviar desplaçaments, ens

ha portat, des de l’any 2000, a efectuar

les proves de selecció a Barcelona, Girona,

Lleida i Tarragona.

Les proves de selecció es van ce-

lebrar el dia 6 de febrer de 2004 si-

multàniament a la Facultat de Física i

Química de la Universitat de Barcelona,

al Campus de Cappont de la Universitat

de Lleida, a la Facultat de Química de la

Universitat de Tarragona i a la Facultat

de Ciències de la Universitat de Girona.

En total s’hi van presentar cent vint es-

tudiants de més de seixanta centres d’en-

senyament secundari de tot Catalunya.

Després d’una acurada revisió de les

proves, la Comissió va seleccionar, per

a la fase final, catorze estudiants com a

representants de les universitats cata-

lanes.

Els estudiants van rebre de mans
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del president de la Societat Catalana de

Física, en un acte públic celebrat el dia

27 de febrer de 2004, a la seu de l’IEC, el

diploma acreditatiu de la seva selecció i

també un petit obsequi consistent en un

lot de llibres de física.

En les proves de la fase final de

la XV Olimpíada de Física, que tingué

lloc a Vigo del 19 al 22 de març de

2004, van competir cent vint-i-cinc es-

tudiants pertanyents a l’Estat espanyol.

L’actuació dels estudiants catalans va

ser bona, ja que van aconseguir dues

medalles de plata, dues medalles de bron-

ze i sis mencions d’honor. A més, Gui-

llem Perarnau Llobet (alumne del cen-

tre Montcau - La Mola) va obtenir un

premi especial concedit al millor exerci-

ci experimental.

És digne d’esment el bon ambient

entre tots els estudiants que es van des-

plaçar a Vigo, els quals valoraren molt

positivament les experiències viscudes,

que serviran per a fomentar encara més

el seu interès envers la física.

Medalla de plata:

— Francesc Castellà Cabello, La

Salle Bonanova

— Guillem Perarnau Llobet,

Montcau - La Mola

Medalla de bronze:

— Albert Renay Cerrillo, Escola

Súnion

— Joaquim Serra Montoli, IES

La Sedeta

Activitats científiques

— Dins del cicle de conferències «Física

oberta» s’han fet les següents:

• Sessió inaugural del curs 2003-

2004: «Atomic physics meets condensed

matter physics», a càrrec de Maciej

Lewenstein, Institut de Física Teòrica,

Universitat de Hannover i Institut de

Ciències Fotòniques, Universitat Poli-

tècnica de Catalunya (29 d’octubre de

2003).

• «Cataclismes estel.lars: explo-

sions de noves», a càrrec de Margarida

Hernanz, Institut d’Estudis Espacials de

Catalunya (27 de novembre de 2003).

• «La radiació sincrotró: una

eina pluridisciplinària per a recerca cien-

tífica», a càrrec de Salvador Ferrer, Euro-

pean Synchrotron Radiation Facility,

Grenoble (18 de febrer de 2004).

• «Informació quàntica: compu-

tació, comunicació, criptografia al III

mil.leni», a càrrec d’Emili Bagan, Depar-

tament de Física, Universitat Autònoma

de Barcelona (30 de març de 2004).

Totes les conferències es van fer a

la sala de graus de la Facultat de Física

de la Universitat de Barcelona.

— La Societat Catalana de Físi-

ca (SCF) també ha participat en el cicle

de conferències «Els premis Nobel de

l’any 2003». Hi intervingué Josep Fontcu-

berta, de l’Institut de Ciència de Materials

de Barcelona, CSIC, per parlar del Pre-

mi Nobel de Física concedit a Aleksei A.

Abrikosov, Vitali L. Ginzburg i Anthony
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J. Leggett amb la conferència «Super-

conductivitat i superfluïdesa. Un premi

per la comprensió d’efectes quàntics ben

visibles» (4 de desembre de 2003).

— «Manipulating atoms with

light», conferència extraordinària del pre-

mi Nobel de Física de l’any 1997, Claude

Cohen-Tannoudji, École Normale Supé-

rieure de París, a la seu de l’Institut d’Es-

tudis Catalans (14 de març de 2004).

— La Societat també ha partici-

pat en el cicle de conferències sobre «El

foc i el medi», organitzat per l’Institut

d’Estudis Catalans, amb les conferències

següents:

• «El sol, font de vida i de mort»,

a càrrec de Jordi Isern, Institut d’Estudis

Espacials de Catalunya (17 de març de

2004).

• «Materials avançats per a l’e-

nergia fotovoltaica», a càrrec de Jordi

Andreu, Universitat de Barcelona (24 de

març de 2004).

Participació a la Universitat 

Catalana d’Estiu

La Societat Catalana de Física organitza

la programació de l’àrea de ciència i tec-

nologia de la Universitat Catalana d’Es-

tiu. Enguany el tema ha estat el següent:

Astronomia i Astrofísica, amb un total

de quinze hores lectives (del 15 al 25

d’agost de 2004). Coordinadora: Núria

Ferrer, Universitat Politècnica de Cata-

lunya.

— «L’Astronomia. De la prehistò-

ria a Newton», a càrrec d’Enric Trullols

(UPC).

— «El mite més bell de la crea-

ció: el model del Big Bang (I)», a càrrec

de Josep Miquel Vidal (Institut Menorquí

d’Estudis, IME).

— «Constel.lacions i planetes».

El cel a l’abast, a càrrec d’Enric Trullols

(UPC).

— «El mite més bell de la crea-

ció: el model del Big Bang (II)», a càrrec

de Josep Miquel Vidal (IME).

— «El Sol i la Terra. Calendaris

i rellotges», a càrrec d’Enric Trullols

(UPC).

— «Ecos d’un temps llunyà: la

radiació còsmica de fons», a càrrec de

Vicent Martínez (UV).

— «La física de les estrelles. Ge-

gants vermells i nans blancs», a càrrec

d’Enric Trullols (UPC).

— «Una qüestió poc clara: la

matèria fosca», a càrrec de Vicent Martí-

nez (UV).

— «La vida a l’Univers. La re-

cerca a Mart i més enllà», a càrrec de Fer-

ran Ballesteros (UV).

— La matemàtica, un destil.lat

de l’observació?, a càrrec de Carles Pere-

lló (UAB).

Premis per als treballs de recerca 

de batxillerat

La Societat Catalana de Física convocà

per segona vegada aquests premis, amb

l’objectiu d’estimular la redacció de tre-
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balls d’iniciació a la recerca sobre temes

de física. Aquests premis van adreçats

als estudiants de batxillerat. S’hi van

presentar trenta-un treballs, molt ben

elaborats.

A proposta del jurat, format per

membres de la SFC, s’acordà atorgar el

premi de caire històric i de documentació

al treball Projecte Màgic, de Núria Bala-

gué Pérez, de l’IES Príncep de Viana de

Barcelona, sota la direcció de la professo-

ra tutora Roser Viladrich Nadal, i el pre-

mi de tipus teòric i/o experimental al tre-

ball La gravetat sota sospita, de Miquel

Barberá Parramon, de l’IES Guindàvols

de Lleida, sota la direcció del professor

tutor Anicet Cosialls Manonelles.

Publicacions

La Societat Catalana de Física publica

dos números cada any de la Revista de

Física. Aquesta revista d’alta divulgació

en física, que fa tretze anys que s’edita,

té un alt grau d’acceptació entre tots els

físics de parla catalana i ha permès una

connexió més gran entre la comunitat

científica, així com un coneixement acu-

rat del que fan companys escampats

pertot arreu. Un altre aspecte que cal as-

senyalar és que la continuïtat i la seriosi-

tat de la publicació han servit per a do-

nar a conèixer la Societat Catalana de

Física a llocs i persones als quals no hau-

ria estat fàcil arribar per uns altres ca-

mins.

Revista de Física, núm. 25 (2n semestre

2003): Política científica espanyola,

on va?

Revista de Física, núm. 26 (1er semestre

2004): L’espai interuniversitari eu-

ropeu.
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Societat Catalana de Química

Any de fundació: 1986*

Junta Directiva

President: Àngel Messeguer Peypoch

Secretari: Antoni Riera i Escalé

Tresorera: Josefina Guitart i Mas

Publicacions: Oriol Rossell i Alfonso

Vocals: Pere Alemany i Cahner

Artur Bladé i Font

Rosa Caballol i Lorenzo

Ramon Canela i Garayoa

Jaume Farràs i Soler

Manuela Hidalgo Muñoz

Eric Jover i Comas

Santiago Olivella i Nello

Lluís Pagès i Santacana

Cristina Palet i Ballús

Antoni Planas i Sauter

Concepció Rovira i Angulo

Delegat de l’IEC: Salvador Alegret i Sanromà

Nombre de socis: 527 ordinaris

71 estudiants

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

Químiques i Matemàtiques, fundada el 1932.

Conferències

— Sessió científica «Tractament i gestió

de residus d’alta càrrega orgànica: pro-

blemàtica i solucions, tècniques innova-

dores». Organitzada conjuntament amb

la Universitat de Vic. Universitat de Vic,

12 de novembre de 2003.

• «Tractament i gestió de purins:

solucions actuals i perspectives de futur»,

a càrrec de Josep Turet, Servei d’Assesso-

M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

03
-2

00
4

492

Memòria 2003-2004 - 8  29/12/05  11:25  Página 492



rament, Recerca Aplicada i Tecnologia

(SART) - UVic.

• «Sistema integral per al tracta-

ment de purins: coadjuvant alimentari,

pretractament, procés biològic N-ND i con-

dicionament opcional de les fraccions sòli-

des», a càrrec de Jordi Ferrer, Gesqua, SL.

• «Compostatge com a sistema

d’aprofitament de residus d’alta càrrega

orgànica», a càrrec de Montserrat Soliva,

Escola Superior d’Agricultura de Barce-

lona.

• Taula rodona i debat: «L’equi-

libri en el sector ramader: productivitat i

sostenibilitat. Un repte per al futur».

— Presentació del llibre Tractat

elemental de química (1789) en català.

Organitzat conjuntament amb la Socie-

tat Catalana d’Història de la Ciència i de

la Tècnica. Institut d’Estudis Catalans,

16 de gener de 2004.

• Taula rodona de presentació de

l’obra amb la participació d’Antoni Ma-

let (Universitat Pompeu Fabra), director

de la col.lecció «Clàssics de la Ciència»;

Agustí Nieto (Universitat Autònoma de

Barcelona), curador de l’edició catalana;

Mireia Artís (Universitat Autònoma de

Barcelona - Universitat Oberta de Cata-

lunya), traductora del text en francès;

Pere Alemany, Societat Catalana de Quí-

mica, i Pere Grapí, Societat d’Història de

la Ciència i la Tècnica.

• Conferència «Presentació del

Panopticon Lavoisier», a càrrec de Mar-

co Beretta, Universitat de Bolonya.

— «Sex in an age of mechanical

reproduction», a càrrec de Carl Djerassi,

Universitat de Stanford. Conferència or-

ganitzada conjuntament amb la Facultat

d’Humanitats, la Facultat de Ciències de

la Salut i de la Vida i el Seminari d’His-

tòria de la Ciència de la Universitat Pom-

peu Fabra. Universitat Pompeu Fabra,

19 de febrer de 2004.

— «New directions for the huma-

nities: a scientist’s perspective», a càrrec

de Carl Djerassi, Universitat de Stanford.

Conferència organitzada conjuntament

amb la Facultat d’Humanitats, la Facul-

tat de Ciències de la Salut i de la Vida i el

Seminari d’Història de la Ciència de la

Universitat Pompeu Fabra. Universitat

Pompeu Fabra, 20 de febrer de 2004.

— «La influència humana en el

canvi climàtic», a càrrec de Joan Grimalt

Obrador, professor d’investigació a l’Ins-

titut d’Investigacions Químiques i Am-

bientals de Barcelona del Consell Supe-

rior d’Investigacions Científiques (CSIC).

Organitzat conjuntament amb la Socie-

tat Andorrana de Ciències. Sala d’actes

del Govern d’Andorra, Andorra la Vella,

25 de març de 2004.

— «Mètodes químics i electro-

químics avançats per al tractament d’ai-

gües residuals», a càrrec d’Enric Brillas,

Universitat de Barcelona, dins del cicle

«L’electroquímica i el medi ambient».

Sala d’actes de l’Escola Tècnica Superior

d’Enginyeria Agrària, Lleida, 28 d’abril

de 2004.
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— «Síntesi orgànica en la indús-

tria farmacèutica». Sala de graus, Facul-

tat de Medicina, Universitat Autònoma

de Barcelona, 13 de maig de 2004. Re-

transmès per videoconferència a la Uni-

versitat de Girona, la Universitat Rovira

i Virgili i l’Institut Químic de Sarrià.

• «Desenvolupament d’un nou

mètode de desaminació d’α-aminoèsters i

la seva aplicació en la síntesi d’antagonis-

tes de CysLT1», a càrrec de Jordi Bach,

Laboratoris Almirall Prodesfarma, SA.

• «Inhibitors of cyclooxygenase

2», a càrrec de Jörg Holenz, Laboratoris

Dr. Esteve, SA.

• «Desenvolupament de genè-

rics», a càrrec de Xavier Camps, Inter-

quim, SA.

Cicle de conferències 

Els Nous Horitzons de la Química: 

els Terrenys Interdisciplinaris

Continuà el cicle de conferències iniciat

en el curs 1999-2000 dirigit als professio-

nals de la química per a donar informació

sobre els temes punters que els poden in-

teressar. El tema del curs 2003-2004

fou «Nanociència i nanotecnologia». Sala

d’actes de l’Institut de Ciència de Mate-

rials de Barcelona, 27 d’abril de 2004.

— «Nanociència molecular», a

càrrec de Jaume Veciana Miró, Institut de

Ciència de Materials de Barcelona, CSIC.

— «Estudi i manipulació de bio-

molècules individuals amb el microscopi

de força atòmica», a càrrec de Xavier

Fernández Busquets,  Centre de Recerca

per a la Bioelectrònica i la Nanobiocièn-

cia, Parc Científic de Barcelona.

— «L’estructura de l’aigua en

superfícies: fenòmens de mullat a l’escala

molecular», a càrrec de Miquel Salmerón,

Laboratori Nacional Lawrence Berkeley,

Universitat de Califòrnia a Berkeley.

Conferències «Actualització 

de continguts curriculars 

per a professorat de ciències»

Química, avui

Conferències organitzades conjuntament

amb l’Institut de Ciències de l’Educació:

— «Les tecnologies del DNA: en-

tre la fantasia i la realitat», a càrrec de

Ramon Eritja, Institut de Biologia Mole-

cular de Barcelona, CSIC. Institut d’Es-

tudis Catalans, 19 de novembre de 2003.

— «Nanotecnologia: la ciència

del segle xxi?», a càrrec de Daniel Ruiz,

Institut de Ciència de Materials de Bar-

celona, CSIC. Institut d’Estudis Cata-

lans, 18 de febrer de 2004.

Debats

Es manté la sèrie de debats començats el

curs 1995-1996, dirigida als professors

de química de nivell de batxillerat.

— Quinzè Debat de Química:

«Recursos per a l’ensenyament de la quí-

mica en els nostres temps. Pràctiques a

microescala i experimentació assistida

per ordinador». Institut d’Estudis Cata-

lans, 22 d’octubre de 2003.
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• «Pràctiques de química a mi-

croescala per al batxillerat», a càrrec de

Josep Lluís Pau Roigé, IES Gabriel Fer-

rater i Soler de Reus.

• «Química i ciutadania», a càr-

rec d’Imma Ros Clavell, Consell Assessor

d’Aprenentatge dels Productes Químics,

els seus Usos i Aplicacions (APQUA).

• «Noves tecnologies aplicades a

la didàctica de la química (Multilab). Ús

de les aules de ciències al batxillerat i a

l’ESO», a càrrec d’Anna Aparicio, IES

Torras i Bages de l’Hospitalet de Llobre-

gat, i Josep Corominas, Escola Pia de

Sitges.

— Setzè Debat de Química:

«Pràctiques per a alumnes de secundària

en laboratoris universitaris, conferències

i assessorament per a treballs de recer-

ca». Institut d’Estudis Catalans, 12 de

maig de 2004.

• «Fem química al laboratori», a

càrrec de Carme González Azón, profes-

sora titular del Departament d’Enginye-

ria Química, Universitat de Barcelona.

• «Programa Argó. El viatge de

la secundària a la universitat», a càrrec

de Joan Francesc Piniella, coordinador

per a les relacions amb l’ensenyament

secundari, Universitat Autònoma de Bar-

celona.

• «Xerrades de química als cen-

tres de secundària», a càrrec de Núria

Ruiz Morillas, professora titular del De-

partament de Química Física i Inorgàni-

ca i coordinadora de les activitats de la

Facultat de Química adreçades als cen-

tres de secundària, Universitat Rovira i

Virgili, Tarragona.

• «Aportacions del CRECIM a la

integració de les noves tecnologies en el

desenvolupament del currículum de les

disciplines de ciències», a càrrec de Ro-

ser Pintó Casulleras, professora titular

de física i de didàctica de la física i quí-

mica, Universitat Autònoma de Barce-

lona, i directora del Centre de Recerca

per a l’Educació Científica i Matemàti-

ca (CRECIM).

Tercera Trobada de Joves Investigadors

dels Països Catalans

Facultat de Dret de la Universitat Rovira

i Virgili, 26 i 27 de gener de 2004.

La trobada aplegà més de dos-

cents trenta inscrits i s’estructurà en

dues jornades. Es van incloure tres con-

ferències plenàries, a càrrec de Toribio

Fernández, de la Universitat Politècnica

de Cartagena, Pilar González, de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona, i Mi-

guel de la Guardia, de la Universitat de

València. Per part dels joves investiga-

dors, predoctorals i postdoctorals, hi ha-

gué la presentació de seixanta comunica-

cions orals. Les comunicacions orals van

estar distribuïdes en vuit simposis, que

es van desenvolupar en dues sessions pa-

ral.leles. Cal destacar l’elevat nivell cien-

tífic d’aquestes presentacions. En aquest

sentit, per primera vegada es va atorgar

un premi a la millor presentació de cada
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simposi. La trobada inclogué finalment

una taula rodona sobre la R+D a la in-

dústria catalana avui. En general, aques-

ta trobada va constituir un èxit i ha estat,

sens dubte, l’acte més important organit-

zat per la Societat Catalana de Química

durant aquest curs. Cal afegir que la tro-

bada tingué un impacte mediàtic, espe-

cialment a la ciutat de Tarragona: diaris,

emissores de ràdio i de televisió se’n van

fer ressò.

Premis per a estudiants

Premi instituït l’any 1962 i ofert a un

treball d’investigació, bibliogràfic o d’as-

saig sobre química. Aquest curs es con-

vocà per quaranta-unena vegada. La po-

nència acordà atorgar el premi a Mont-

serrat Casas Cabana pel treball Estudi i

optimització de la matèria activa indus-

trial per a elèctrodes positius en bateries

recarregables de níquel. Així mateix, es

va concedir un accèssit a Arántzazu

González Campo pel treball Els clústers

de bor com a integrants d’estructures den-

drimètriques. La dotació del premi és de

sis-cents euros (600 €) i es poden conce-

dir fins a dos accèssits.

Publicació

Revista de la Societat Catalana de Quí-

mica, núm. 4 (2003).

M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

03
-2

00
4

496

Memòria 2003-2004 - 8  29/12/05  11:25  Página 496



Societat Catalana de Matemàtiques

Any de fundació: 1986*

Junta Directiva

President: Carles Casacuberta i Vergés

Vicepresident: Josep Grané i Manlleu

Secretari: Josep Maria Font i Llovet

Tresorer: Joan Carles Artés i Ferragud

Vocals: Jaume Amorós i Torrent

Antoni Gomà i Nasarre

Agustí Reventós i Tarrida

Carles Romero i Chesa

Oriol Serra i Albó

Frederic Utzet i Civit

Delegat de l’IEC: Joan Girbau i Badó

Nombre de socis: 1.012

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

Químiques i Matemàtiques, fundada el 1932.

Assemblea General

Va tenir lloc el 14 de juny de 2004 a la

Casa de Convalescència. Un cop escoltats

els informes del president i del tresorer,

es van prendre diversos acords. Entre els

acords econòmics figuren l’aprovació del

balanç comptable de l’exercici 2003, l’a-

provació del pressupost de 2005 i l’aug-

ment de la quota anual dels socis ordina-

ris a trenta-dos euros. Així mateix, es va

acordar la creació de la sèrie de publica-

Al llarg d’aquest curs, la Junta Directi-

va s’ha reunit en set ocasions. A l’As-

semblea General de socis del 14 de juny

de 2004 es va comunicar que Agustí

Reventós i Frederic Utzet deixaven la

Junta a petició pròpia, i s’hi incorpo-

raven com a vocals Martí Casadevall 

i Pou, Ignasi Mundet i Riera, Enric

Ventura i Capell i Joan Verdera i Me-

lenchón.
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cions electròniques i es va aprovar la de-

claració sobre la representació internacio-

nal de la Societat reproduïda més amunt.

Comitès

Comitè Científic

Joaquim Bruna i Floris, Àngel Calsina i

Ballesta, Carles Currás i Bosch, Warren

Dicks i McLay, Rosa Maria Miró i Roig,

Marta Sanz i Solé, Oriol Serra i Albó,

Joan de Solà-Morales i Rubió.

Comitè d’Ensenyament

Claudi Alsina i Català, Lluís Bibiloni i

Matos, Martí Casadevall i Pou, Anna Cu-

xart i Jardí, Pilar Figueras i Mestres, An-

toni Gomà i Nasarre, Joan Gómez i Urge-

llés, Carles Romero i Chesa, Josep Sales i

Rufí.

Comitè de Publicacions

Jaume Amorós i Torrent, Josep Maria

Font i Llovet, Oriol Serra i Albó, Enric

Ventura i Capell, Pelegrí Viader i Canals.

Acte inaugural del curs acadèmic

Aquest acte va consistir en una conferèn-

cia a càrrec de Llorenç Huguet, catedrà-

tic i antic rector de la Universitat de les

Illes Balears i president de l’entitat fi-

nancera Sa Nostra: «Les matemàtiques

en l’era de la comunicació». Hi va inter-

venir també el president de la Societat

Catalana de Matemàtiques (SCMAT).

Tingué lloc el 29 d’octubre de 2003 a la

Casa de Convalescència.

Setena Trobada Matemàtica

Enguany es va dedicar la trobada anual

de socis a un tema transversal, «Ma-

temàtica: unitat i diversitat», en sintonia

amb la celebració a la ciutat de Barcelo-

na del Fòrum Universal de les Cultures.

Aquesta trobada va ser reconeguda com

a acte associat al Fòrum. La trobada va

tenir lloc el 8 de maig de 2004 a la Casa

de Convalescència, i hi van assistir vui-

tanta-vuit participants inscrits. El Co-

mitè Organitzador el van formar Oriol

Serra (coordinador), Josep Maria Font i

Carles Perelló. La part principal va con-

sistir en cinc conferències sobre diferents

aspectes del tema escollit:

— «Medieval Kerala calculus, its

possible transmission to Europe and the

Jesuit conduit», a càrrec de George Ghe-

verghese Joseph, universitats de Man-

chester i Toronto.

— «Nombres: d’Alexandria (s. iii

aC) a Barcelona (1482) passant per Bag-

dad (s. ix)», a càrrec d’Antoni Malet,

Universitat Pompeu Fabra.

—«Matemàtiques: pensament

únic, formulació diversa», a càrrec de

Josep Pla, Universitat de Barcelona.

— «Matemàtiques i cultures, una

relació pendent d’aprofundir», a càrrec

de Xavier Vilella, IES Vilatzara, Vilas-

sar de Mar.

— «Globalidad y diversidad de

la matemática en el siglo xxi», a càrrec

de Jesús Ildefonso Díaz, Universitat Com-

plutense de Madrid.
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La trobada també va incloure

una exposició de tretze pòsters dels tre-

balls de recerca tutelats dels estudiants

de doctorat de les universitats catalanes.

Jornades científiques conjuntes 

sobre criptografia

Organitzades conjuntament amb la Reial

Societat Matemàtica Espanyola (RSME),

aquestes jornades van tenir lloc els dies 7

i 8 de novembre de 2003, a la Casa de

Convalescència, i van comptar amb l’as-

sistència de cent cinc participants d’ar-

reu del territori espanyol. El Comitè Or-

ganitzador estava format per Antonio

Campillo (RSME), Carles Casacuberta

(SCMAT), Enric Nart (Universitat Autò-

noma de Barcelona) i Jordi Quer (Uni-

versitat Politècnica de Catalunya).

Es van impartir les conferències

següents:

— «Seguridad incondicional y

seguridad computacional», a càrrec de

Carles Padró, Universitat Politècnica

de Catalunya.

— «Criptografía multivariable»,

a càrrec d’Ignacio Luengo, Universitat

Complutense de Madrid.

— «Técnicas aritmético-geomé-

tricas en criptografía», a càrrec d’Anna

Rio, Universitat Politècnica de Catalunya.

— «Grupos y criptología», a càr-

rec de Consuelo Martínez, Universitat

d’Oviedo.

— «El problema de la primali-

dad es polinómico: Proth, Lucas-Lehmer,

AKS y mejoras posteriores», a càrrec de

Juan Tena, Universitat de Valladolid.

— «Criptografía cuántica», a càr-

rec d’Ignacio Cirac, Max-Planck-Institut

für Quantenoptik, Alemanya.

Les jornades van acabar amb un

debat sobre «Criptografia, ciència i tec-

nologia», en el que participaren Pilar

Bayer (Universitat de Barcelona), Josep

Domingo (Universitat Rovira i Virgili),

José María Muñoz Porras (Universitat

de Salamanca) i Rolf Tarrach (Univer-

sitat de Barcelona), moderats per Jordi

Quer (Universitat Politècnica de Cata-

lunya).

Altres conferències

Al llarg del curs també s’han fet les con-

ferències següents:

— Conferència sobre Dalí i les

matemàtiques. En ocasió de la celebra-

ció de l’any Dalí, el professor Thomas

Banchoff, de la Universitat Brown, va

impartir una conferència el 30 de març

de 2004, a la Casa de Convalescència,

amb el títol «Salvador Dalí and the

Fourth Dimension». Aquesta visita i la

figura de Banchoff van tenir un notable

ressò mediàtic. L’activitat fou cofinança-

da per la SCMAT (a través del Fons de

Promoció d’Activitats) i la Secció de Cièn-

cies i Tecnologia de l’IEC.

— Conferència «L’esfera imagi-

nària: comentaris a Disquisitiones gene-

rales circa superficies curvas de Gauss»,

a càrrec d’Agustí Reventós. Tingué lloc a
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la Casa de Convalescència, el 14 de juny

de 2004.

Primera Trobada SCMAT-FEEMCAT

sobre l’ensenyament 

de les Matemàtiques

Organitzada conjuntament amb la Fede-

ració d’Entitats per a l’Ensenyament de les

Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT),

aquesta jornada va tenir lloc el dia 18

d’octubre de 2003. Hi assistiren dos-

cents set participants. El Comitè Orga-

nitzador va ser format per Lluís Bibiloni,

Antoni Gomà, Martí Casadevall i Josep

Sales. La jornada va consistir en les acti-

vitats següents:

— Tres ponències:

• «L’educació matemàtica a Eu-

ropa», a càrrec de Florencio Villarroya,

Federació Espanyola de Societats de Pro-

fessors de Matemàtiques, i Anna Cima,

Universitat Autònoma de Barcelona.

• «Competicions matemàtiques

versus formació matemàtica», a càrrec

d’Antoni Gomà, Subdirecció General de

Tecnologies de la Informació, i Victòria

Oliu, IES de La Bisbal d’Empordà.

— La presentació de <www.eu-

clides.org>, a càrrec de Jaume Domè-

nech, IES Lluís Rutllant de Gelida.

— Un debat sobre el tema «Per

una educació matemàtica de qualitat a

Catalunya», moderat per Josep Sales, IES

Lluch i Rafecas, Vilanova i la Geltrú, on

participaren Marta Berini, IES Joanot

Martorell, Esplugues de Llobregat; Sílvia

Margelí, CEIP Pompeu Fabra, Lloret de

Mar; Josep M. Pons, president de la So-

cietat Catalana de Física; Pere Solà, di-

rector general d’Ordenació i Innovació

Educativa, i els ponents Anna Cima i Flo-

rencio Villarroya. Després de les nombro-

ses intervencions del públic assistent, la

trobada es tancà amb la lectura de la de-

claració que s’esmenta a continuació.

Declaració sobre l’estat de l’ensenyament

de les matemàtiques

Promoguda per la Societat, aquesta decla-

ració va ser signada l’octubre de 2003 pel

president de la Societat, els degans de la

Facultat de Matemàtiques de la Universi-

tat de Barcelona i de la Facultat de Ma-

temàtiques i Estadística de la Universitat

Politècnica de Catalunya, el director del

Departament de Matemàtiques de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona, el presi-

dent de la FEEMCAT i les presidentes de

l’Associació de Barcelona per a l’Estudi

i l’Aprenentatge de les Matemàtiques i de

l’Associació de Professors de Matemàti-

ques de les Comarques Meridionals. L’ob-

jectiu d’aquesta declaració és cridar

l’atenció dels poders públics sobre el pro-

gressiu deteriorament que ha patit l’en-

senyament de les matemàtiques en els

nivells d’ESO i batxillerat, indicant al-

gunes de les possibles causes de les man-

cances detectades, i fer una sèrie de pro-

postes d’actuació a curt termini. Aquesta

declaració, que es pot llegir al web de la

Societat, tingué ressò mediàtic i fou lliura-
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da a les autoritats del Departament d’En-

senyament de la Generalitat de Catalunya.

XL Olimpíada Matemàtica

La SCMAT ha organitzat, com cada any,

les proves de la fase catalana d’aquesta

competició internacional adreçada als

alumnes de batxillerat, així com la parti-

cipació dels seleccionats catalans a la fase

espanyola, sota la coordinació de Josep

Grané i Carles Romero. Les proves de la

fase catalana van tenir lloc els dies 12 i

13 de desembre de 2003 simultàniament

a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

S’hi van presentar setanta alumnes de

primer i segon de batxillerat. El tribunal,

nomenat per la Junta Directiva, estava

format per Josep Vaquer president, Jose-

pa Panadès i Pelegrí Viader.

Els dies 25, 26 i 27 de març es va

celebrar a Ciudad Real (Castella - la

Mancha) la fase espanyola de l’Olimpía-

da, en la qual van participar els nou pre-

miats a la fase catalana, amb molt bons

resultats: dues medalles d’or (entre les

quals hi havia la del primer classificat es-

panyol, Joaquim Serra Montolí), dues de

plata i una de bronze. L’altra medalla

d’or correspongué a Miquel Teixidó Ro-

mán, alumne de primer de batxillerat. Els

dos medallistes d’or formaren part de l’e-

quip espanyol que competí a l’Olimpíada

Internacional d’Atenes el juliol de 2004.

La SCMAT ha organitzat, com

cada any, unes sessions de preparació

per tal d’impulsar la participació en

aquesta activitat i millorar-ne el rendi-

ment a Barcelona, Bellaterra, Girona, la

Garriga, Lleida, Manresa, Tarragona i

Vilanova i la Geltrú.

VI Olimpíada Iberoamericana 

Universitària de Matemàtiques

Tal com havia fet l’any anterior, la

SCMAT va prestar la seva col.laboració a

la RSME per a organitzar una prova d’a-

questa competició internacional per als

estudiants catalans. La prova tingué lloc

el 22 de novembre de 2003 a la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona. S’hi van

presentar vint-i-vuit concursants.

Novena prova Cangur

S’ha continuat aquesta prova de resolució

de problemes en quatre nivells per a

alumnes del segon cicle d’ESO i de batxi-

llerat, que es realitza simultàniament a

molts països d’Europa i alguns altres, co-

ordinada per l’associació Le Kangourou

sans Frontières. La SCMAT participa en

les trobades internacionals com a repre-

sentant de Catalunya, i agrupa també els

centres de les comarques castellonenques,

valencianes i alacantines que hi partici-

pen. La Comissió Cangur de la SCMAT és

presidida per Antoni Gomà, i en formen

part Lluís Almor, Anna Cuxart, Ramon

Esteban, Antoni Gil, Josep Grané i Carles

Romero.

La prova va tenir lloc el 24 de

març de 2004 simultàniament a més 

de 109 seus diferents d’arreu del país,
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des de facultats universitàries o instituts

fins a centres privats o locals cedits per

ajuntaments, així com a la Casa de Con-

valescència. Hi van participar 11.690

nois i noies de 406 centres diferents, ubi-

cats a 193 municipis de tot Catalunya i

el País Valencià, xifres que suposen un

augment del 9 % i del 22,9 %, respecti-

vament, amb relació a l’any anterior.

Enguany, cal destacar la participació per

primer cop de centres de les comarques

més meridionals: l’Alacantí, l’Alcoià, la

Marina Alta, la Costera i el Comtat.

L’àmplia distribució geogràfica dels par-

ticipants es reflecteix també en la distri-

bució dels premis, que han correspost a

alumnes de 92 centres diferents.

Cada participant ha rebut un di-

ploma personalitzat i un pin de record

amb el logotip internacional del concurs,

en un color diferent segons el nivell. En

cadascun dels nivells es donen diferents

premis i mencions honorífiques, segons les

diverses categories establertes. Enguany,

el guanyador de cada nivell ha rebut un

ordinador portàtil; en les altres categories,

s’han donat càmeres de fotografia digitals,

organitzadors personals, calculadores grà-

fiques i CD de butxaca. Tots els premis

s’acompanyen d’un o més llibres relacio-

nats amb el món de les matemàtiques. Els

guanyadors de cada nivell varen ser: pri-

mer nivell (3r d’ESO), Pablo Castañer Ca-

pilla (IES Cid Campeador, València) i Ale-

xandre-Jesús Nasarre Campo (Escola Pia

de Sarrià-Calassanç, Barcelona); segon ni-

vell (4t d’ESO), Marc Viñals Pérez (IES

de Palamós, Palamós); tercer nivell (1r de

batxillerat), Alejandro Bonillo Coll (IES

de Terrassa, Terrassa), i quart nivell

(2n de batxillerat), Borja Auría Rasclosa

(Madres Concepcionistas, Barcelona).

Tant els premis com les altres

despeses involucrades en una activitat

tan massiva es financen amb l’import de

les inscripcions, amb subvencions d’en-

titats públiques (IEC, Generalitat, uni-

versitats), i la col.laboració de la casa

Hewlett-Packard a través del distribuï-

dor Pont Reyes.

L’acte de lliurament de premis

tingué lloc el 26 de maig de 2004 a la sala

d’actes del Rectorat de la Universitat

Autònoma de Barcelona. Hi van interve-

nir el rector, el president de l’IEC, el pre-

sident de la SCMAT, el director general de

Formació Professional de la Generalitat

de Catalunya i el coordinador de les pro-

ves, Antoni Gomà. En aquest acte, a més

dels premis principals de cadascuna de les

quatre categories, es van repartir els pre-

mis dels altres concursos adreçats als nois

i noies de secundària: els Problemes a l’es-

print i l’Olimpíada Matemàtica. També es

va oferir una distinció especial (l’anome-

nat pin de plata) al professor Francisco

Bellot Rosado, director de l’IES Emilio

Ferrari de Valladolid, en reconeixement

de la seva tasca de promoció de les proves

Cangur i en agraïment a la seva col.labo-

ració amb l’organització catalana al llarg

de molts anys.
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Problemes a l’esprint

És un concurs de resolució de problemes

en temps real, per via telemàtica, on els

participants són equips d’alumnes d’e-

dats diverses d’un mateix centre. L’ob-

jectiu és respondre correctament totes les

preguntes en el menor temps possible.

Enguany, se n’ha celebrat la cin-

quena edició, amb la col.laboració del

portal educatiu edu365.com, que ha fa-

cilitat la infraestructura i la logística per

portar-lo a terme. Hi han participat qua-

ranta-dos centres, la qual cosa implica

un 30 % més de participació respecte a

l’any anterior. El concurs se celebrà en

dues convocatòries: el 27 de gener i el 29

d’abril. El guanyador de la primera fou

l’IES Montsacopa d’Olot. La segona con-

vocatòria va tenir com a guanyadors

l’IES Bernat Guinovart d’Algemesí i l’IES

El Cairat d’Esparreguera.

Programa d’estímul del talent matemàtic

Aquest programa, coordinat per la Reial

Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i

Naturals sota la direcció del professor Mi-

guel de Guzmán, de la Universitat Com-

plutense de Madrid, selecciona un grup

de vint-i-cinc nois i noies de dotze i tretze

anys i els ofereix durant dos cursos aca-

dèmics una sessió setmanal (dissabtes al

matí) d’activitats matemàtiques de caràc-

ter lúdic, resolució de problemes, tutories, i

altres activitats encaminades a desvetllar

i estimular el seu talent matemàtic i el gust

per les matemàtiques. En l’àmbit català, la

realització del programa va a càrrec de la

SCMAT i la FEEMCAT conjuntament, a

través d’una comissió organitzadora inte-

grada per Josep Grané i Antoni Gomà

(SCMAT), i Marta Berini (FEEMCAT).

El dia 27 de setembre de 2003

tingué lloc l’acte inaugural. Hi van inter-

venir la coordinadora del programa, Mar-

ta Berini; el director general de la Funda-

ció Vodafone, que finança el programa;

Ramon Farré, secretari general del De-

partament d’Ensenyament de la Genera-

litat de Catalunya; Miguel de Guzmán,

professor, i Claudi Alsina, director general

d’Universitats. Tot seguit, va començar la

primera activitat (una convivència de tots

els alumnes seleccionats durant el cap de

setmana). Les sessions dels dissabtes al

matí es van anar desenvolupant amb tota

normalitat fins a finals de maig i seguiren

el mes de setembre.

El 22 de maig de 2004 tingué lloc

la prova de selecció per a la segona pro-

moció (2004-2006). Segons els resultats

de la prova i després d’entrevistes perso-

nalitzades, d’entre els cent setanta aspi-

rants que es van presentar s’han triat els

vint-i-cinc nois i noies que començaran

el proper setembre.

Premi per a estudiants Evarist Galois

Premi instituït l’any 1962 i ofert a un

treball d’investigació, bibliogràfic o d’as-

saig sobre matemàtiques. Aquest curs es

convocà per quaranta-unena vegada. La

ponència, formada per Josep Díaz, Jau-
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me Amoròs i Lluís Alsedà, acordà ator-

gar el premi a Estrella Omedo i Casal,

pel treball Càlcul de solucions quasipe-

riòdiques. La dotació del premi és de sis-

cents euros (600 €) i es poden concedir

fins a dos accèssits.

La concessió del premi tingué lloc

durant l’acte de lliurament de premis de

l’IEC el dia 22 d’abril de 2004.

Premi Física i Matemàtiques en Acció

Els dies 26 a 28 de setembre de 2003 va

tenir lloc a Terrassa la fira anual d’acti-

vitats científiques «Física i Matemàti-

ques en acció», promoguda per la Reial

Societat Espanyola de Física. Enguany

aquesta fira s’ha obert a les matemàti-

ques i, en celebrar-se en territori català,

hi va col.laborar també la SCMAT, do-

tant un premi de 1.500 € al millor treball

didàctic sobre matemàtiques presentat

en format de paper. Resultà guanyador

el treball Estudis i activitats sobre pro-

blemes clau de la història de la matemà-

tica, de Ramon Nolla i Sans, de l’IES

Pons d’Icart de Tarragona.

La Biblioteca Matemàtica Digital

La Societat coordina la branca catalana

d’aquesta iniciativa de la Unió Matemà-

tica Internacional, és a dir, el procés de

digitalització, arxiu i accessibilitat de les

revistes matemàtiques que es publiquen

a casa nostra (el Butlletí de la SCMAT,

Collectanea Mathematica, Publicacions

Matemàtiques, Mathware & Soft Com-

puting, SORT, Qualitative Theory of Dy-

namical Systems), amb la col.laboració

tècnica del Consorci de Biblioteques Uni-

versitàries de Catalunya (CBUC) i la

Fundació Catalana per a la Recerca. En-

guany s’ha iniciat el procés per a incor-

porar sumaris i text complet digitalitzat

del nostre Butlletí i Mathware & Soft

Computing. Aquestes actuacions es des-

envolupen en el marc d’un conveni de

col.laboració entre l’IEC i el CBUC.

Relacions institucionals

Durant aquest curs s’han mantingut els

convenis de reciprocitat existents amb al-

tres societats matemàtiques (Societat Ma-

temàtica Americana, Societat Matemàtica

de França, Reial Societat Matemàtica Es-

panyola, Societat Espanyola de Matemà-

tica Aplicada, Federació d’Entitats per a

l’Ensenyament de les Matemàtiques a Ca-

talunya) i se n’han signat de nous amb la

Societat Espanyola d’Estadística i Investi-

gació Operativa i amb la Unió de Físics i

Matemàtics de Txèquia.

La SCMAT és una de les quatre

societats fundadores de l’òrgan successor

del Comitè Espanyol de la Unió Matemà-

tica Internacional, l’anomenat Comitè

Espanyol de Matemàtiques, el qual arti-

cula la participació espanyola en aquesta

organització. La SCMAT hi és represen-

tada en el Comitè Executiu pel president

de la Societat i un altre membre designat

per la Junta Directiva, Marta Sanz.

Aquestes dues persones, juntament amb
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Joan Verdera, formen part també del

Comitè Executiu que organitza el Con-

grés Internacional de Matemàtics, que

tindrà lloc a Madrid el 2006. D’altra

banda, Jaume Amorós, membre de la

Junta, és membre del Comitè sobre In-

formació Electrònica de l’esmentat Co-

mitè Espanyol de Matemàtiques.

La SCMAT, junt amb la Reial So-

cietat Matemàtica Espanyola, la Societat

Espanyola de Matemàtica Aplicada i la

Societat Espanyola d’Estadística i Inves-

tigació Operativa, va coorganitzar un

«Encuentro de Sociedades Latinoameri-

canas de Matemáticas» a Santiago de

Compostel.la del 22 al 25 de setembre

de 2003. Com a resultat d’aquesta tro-

bada es van organitzar diverses comis-

sions de cooperació. La SCMAT va ser

designada coordinadora de la Comissió

sobre Informació i Publicació Electrònica.

En l’àmbit català, el president de

la SCMAT assisteix o forma part estatutà-

riament de diferents organismes (Ple de

l’IEC, Secció de Ciències i Tecnologia, Pa-

tronat de la Fundació Ferran Sunyer i Ba-

laguer, Consell Científic Assessor del Cen-

tre de Recerca Matemàtica). També s’han

mantingut entrevistes institucionals amb

el director general de Recerca de la Gene-

ralitat de Catalunya, amb la directora de

l’Institut Municipal d’Educació i amb

Vladimir de Semir, assessor de l’alcalde

de Barcelona, per a tractar diferents afers

dintre dels objectius de la Societat.

En l’àmbit europeu, la SCMAT

forma part de la Societat Matemàtica

Europea (EMS). En la reunió del Consell

d’aquest organisme, els dies 26 i 27 de

juny de 2004, es va aprovar que la

SCMAT passés a formar part del segon

nivell d’aquesta associació, cosa que ens

dóna dret a tenir dos representants al

Consell, que segons l’acord de la Junta

Directiva són el president Carles Casacu-

berta i Marta Sanz.

La Comissió de Representació In-

ternacional, presidida per Joan Verdera i

formada a més per Amadeu Delshams,

Joan Girbau, David Nualart i Pelegrí

Viader, va proposar a la Junta Directiva

l’adopció de l’acord següent, que va ser

ratificat per l’Assemblea General:

«La Societat Catalana de Ma-

temàtiques (SCMAT) és una societat fi-

lial de l’Institut d’Estudis Catalans. Va

ser fundada l’any 1986, com a continua-

ció de la Secció de Matemàtiques de la

Societat Catalana de Ciències Físiques,

Químiques i Matemàtiques, que existia

des de 1931. Actualment la SCMAT té

més d’un miler de socis i ha ampliat con-

siderablement els seus camps d’actuació.

És membre de ple dret de la Societat Ma-

temàtica Europea, de la qual va rebre

l’encàrrec d’organitzar el Tercer Congrés

Europeu de Matemàtiques a Barcelona

l’any 2000. Des de 2001 forma part del

Comitè Espanyol per a la Unió Matemà-

tica Internacional (anomenat Comitè Es-

panyol de Matemàtiques des de 2004).

C
O

M
IS

SI
Ó

 D
E

 S
O

C
IE

T
A

T
S 

FI
L

IA
L

S

505

Memòria 2003-2004 - 8  29/12/05  11:25  Página 505



Entre d’altres activitats relacionades amb

aquest comitè, la SCMAT està col.labo-

rant en l’organització del Congrés Inter-

nacional de Matemàtics que tindrà lloc a

Madrid el 2006.

L’Assemblea General de la SCMAT

considera oportú i necessari que la co-

munitat matemàtica catalana assoleixi

una representació directa a totes les or-

ganitzacions internacionals on escaigui,

de manera que sigui reconeguda la reali-

tat del seu funcionament autònom i es

satisfaci la seva voluntat de ser-hi pre-

sent al costat dels representants d’altres

països. Havent constatat que no hi ha

obstacles jurídics, la SCMAT emprendrà

les iniciatives que estiguin al seu abast

per tal que Catalunya pugui estar repre-

sentada a la Unió Matemàtica Interna-

cional. També consolidarà i reforçarà la

seva posició en altres àmbits multinacio-

nals, com les proves Cangur i l’Olimpía-

da Matemàtica. Aquestes iniciatives es

duran a terme cercant el màxim consens

i la col.laboració amb les organitzacions

homòlogues a la SCMAT, en particular

amb la Reial Societat Matemàtica Espa-

nyola. Caldrà preveure terminis adequats

en l’assoliment dels objectius, per tal de

fer-ho compatible amb totes les tasques

de la SCMAT, especialment amb les acti-

vitats conjuntes amb altres societats.

L’Assemblea General de la SCMAT

considera, finalment, que l’adhesió i el

ple suport de la comunitat matemàtica

catalana a aquest projecte són condi-

cions indispensables per al seu desenvo-

lupament.»

Fons de Promoció d’Activitats

Aquest fons va ser creat per l’Assem-

blea General de 2003, a proposta de la

Junta Directiva. Es nodreix del roma-

nent del Tercer Congrés Europeu de

Matemàtiques i d’altres subvencions es-

pecífiques que es puguin obtenir, i es

dedica al finançament d’activitats no-

ves de la SCMAT i a la promoció d’acti-

vitats d’ensenyament o de recerca de les

institucions o grups de treball de Cata-

lunya, sempre que beneficiïn la comu-

nitat matemàtica catalana i que s’adi-

guin als objectius de la SCMAT.

Durant aquest curs s’ha finançat,

pel que fa a activitats pròpies, el Premi

Física i Matemàtiques en Acció, la Setena

Trobada Matemàtica, la jornada sobre

ensenyament organitzada conjuntament

amb la FEEMCAT i les jornades sobre

criptografia fetes conjuntament amb la

RSME. Pel que fa a activitats externes,

s’ha finançat una trobada sobre topologia

d’àmbit espanyol, celebrada a Barcelona

el març de 2004, i s’ha compromès una

contribució al finançament del Congrés

de la Societat Europea d’Investigació en

Educació Matemàtica, que tindrà lloc a

Sant Feliu de Guíxols el febrer de 2005.

Altres activitats

— Patrocini del curs Grandes retos de las

matemáticas en relación a otras ciencias,
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organitzat conjuntament amb la Reial So-

cietat Matemàtica Espanyola, la Societat

d’Estadística i Investigació Operativa, la

Societat Espanyola de Matemàtica Apli-

cada, la Societat Espanyola d’Investigació

en Educació Matemàtica i la Reial Socie-

tat Espanyola de Física (RSEF). El Esco-

rial, de l’11 al 16 de juliol de 2004.

— Assistència de Lluís Bibiloni i

Jordi Deulofeu, en representació de la

SCMAT, al seminari sobre l’«Itinerari

educatiu del futur grau de matemàti-

ques», celebrat a Granada, del 22 al 24

de gener de 2004.

— Posada en funcionament del

tauler d’anuncis electrònic a la web de la

SCMAT.

— Preparació d’una renovació a

fons de les pàgines web, i de l’edició

d’uns díptics promocionals, amb una

imatge gràfica integrada a càrrec del dis-

senyador Guillem París.

Publicacions

Butlletí de la Societat Catalana de Ma-

temàtiques, vol. 18, núm. 1 (juliol

2003).

Butlletí de la Societat Catalana de Ma-

temàtiques, vol. 18, núm. 2 (desem-

bre 2003).

SCM/Notícies, núm. 19 (juliol 2003).

Ambdues publicacions es distri-

bueixen gratuïtament a tots els socis i to-

talitzen unes tres-centes deu pàgines. Els

articles del Butlletí són accessibles elec-

trònicament a través de la pàgina web de

la Societat. A final del curs s’han renovat

els equips editors d’aquestes publica-

cions, de manera que Enric Ventura és

ara editor de SCM/Notícies; Oriol Serra,

editor en cap del Butlletí, i Josep Maria

Font, editor adjunt.

En la diada de Sant Jordi, la So-

cietat va muntar taules d’exposició i

venda de les seves publicacions a la Uni-

versitat de Barcelona, la Universitat Po-

litècnica de Catalunya i la Universitat

Autònoma de Barcelona.

A proposta de la Junta Directiva,

l’Assemblea General de Socis de 2004 va

acordar iniciar una sèrie de publicacions

electròniques de monografies, llibres i al-

tres materials que per la seva extensió es

considerin poc adequats per a les publica-

cions periòdiques. Aquestes publicacions

es posaran a disposició del públic interes-

sat a través de la pàgina web de la Socie-

tat, de manera gratuïta. Al mateix temps,

amb la col.laboració del Servei de Publi-

cacions de l’IEC, s’oferirà un servei d’im-

pressió per encàrrec que, per un preu com-

petitiu, proporcionarà un exemplar imprès

de les publicacions que es demanin. El

format electrònic permetrà també altres

avantatges, com ara la inclusió de mate-

rial complementari en format digital. El

Comitè Editorial d’aquesta sèrie estarà

format per Jaume Amorós (coordinador),

Ramon Nolla i Pelegrí Viader.
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Societat Catalana de Geografia

Any de fundació: 1935

Junta Directiva

Presidenta: Maria Dolors Garcia Ramon

Vicepresident: Francesc Nadal i Piqué

Secretari: Enric Bertran i Gonzàlez

Tresorera: Montserrat Cuxart i Tremps

Vocal primer: Antoni Luna García

Vocal segona: Mireia Baylina i Ferré

Vocal tercer: Jesús Burgueño i Rivero

Vocal quart: Vicenç Biete Farré

Vocal cinquè: Joan Tort i Donada

Vocal sisè: Enric Mendizàbal i Riera

Delegat IEC: Joan Vilà-Valentí

Nombre de socis: 412

les activitats realitzades durant el curs.

Després, es presentaren i s’aprovaren

l’acta de l’anterior Assemblea General

Ordinària, la memòria d’activitats del

curs 2002-2003, l’estat de comptes de

l’any 2002 i el pressupost del 2003. Se-

guidament, es procedí a la renovació dels

càrrecs de la Junta de Govern que cessa-

ven reglamentàriament; feta la votació,

la Junta de Govern restà constituïda tal

com s’indica més amunt.

A continuació, la presidenta donà

les gràcies a l’Assemblea per la confiança

rebuda arran de la seva reelecció en el

càrrec i agraí la tasca desenvolupada pel

Assemblea General ordinària

Dimarts 17 de juny de 2003, se celebrà

l’Assemblea General ordinària de socis

de la Societat Catalana de Geografia

(SCG), filial de l’Institut d’Estudis Cata-

lans, corresponent al curs 2002-2003.

En començar, la presidenta, Maria Do-

lors Garcia Ramon, tingué un emotiu

record pel professor Joan Vilagrasa, des-

tacat membre de la SCG, recentment

traspassat. La presidenta posà en relleu

la vàlua de Joan Vilagrassa, un professor

molt actiu a la Universitat de Lleida i

partícip de diversos projectes en aquesta

ciutat. Tot seguit, féu un breu repàs de
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vocal cessant, Pau Alegre, durant els tres

mandats en què havia estat membre de la

Junta de Govern, i especialment per la po-

sada en funcionament del web de la SCG,

l’Obrador obert. A petició de la presiden-

ta, l’Assemblea refermà per unanimitat

la constitució de la Comissió de l’Obra-

dor Obert, que està formada per Pau

Alegre, Montserrat Cuxart, Antoni Luna

i Enric Bertran, que la presideix.

En acabat, l’Assemblea ratificà la

gestió de la Junta de Govern durant el

curs 2002-2003.

Assemblea General extraordinària

Dimarts 17 de juny de 2003, se celebrà

una Assemblea General extraordinària

de socis de la Societat Catalana de Geo-

grafia, amb motiu de la modificació par-

cial de l’article setè dels Estatuts de la

Societat, que proposava limitar a dues

reeleccions consecutives el mandat dels

càrrecs de la Junta de Govern, amb la in-

tenció d’establir un sistema que garantís

alhora la continuïtat dels equips de tre-

ball i la necessària renovació de la Junta

de Govern. La proposta fou aprovada

per l’Assemblea per unanimitat i el dar-

rer punt i seguit del primer paràgraf de

l’article setè quedà redactat així: «Els càr-

recs de la Junta de Govern seran trien-

nals, seran elegits per terceres parts en

l’Assemblea General del mes de juny i

podran ser reelegits dues vegades conse-

cutives.»

Moviment de socis

Durant el curs 2003-2004, hi ha hagut

divuit altes i onze baixes. Ara, el nombre

de membres de la SCG és de quatre-

cents dotze, dels quals dotze són honora-

ris i quatre-cents són numeraris.

Activitats científiques

Conferències

El curs 2003-2004 començà oficialment

el 26 de setembre de 2003, data en què

la professora Doreen Massey, catedràti-

ca de Geografia a la Universitat Oberta

(Regne Unit), pronuncià una lliçó cientí-

fica titulada «Lugar, identidad y geogra-

fías de responsabilidad en un mundo en

proceso de globalización». Aquest acte

acadèmic fou el darrer del XVIII Congre-

so de Geógrafos Españoles, que fou clau-

surat oficialment pel president de l’IEC,

Josep Laporte; el rector de la Universitat

Autònoma de Barcelona, Lluís Ferrer; un

representant del conseller de Medi Am-

bient de la Generalitat de Catalunya, i

Ricardo Méndez, president de l’Asocia-

ción de Geógrafos Españoles.

El 12 de novembre de 2003, Da-

niel W. Gade, professor emèrit del De-

partament de Geografia de la Universitat

de Vermont, parlà sobre «Geografia his-

tòrica de la vitivinicultura andina».

El 10 de desembre de 2003, Jau-

me Font i Garolera, professor del Depar-

tament de Geografia Física i Anàlisi

Geogràfica Regional de la Universitat de

Barcelona, dissertà sobre «El col.lapse
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infraestructural de Catalunya: causes i

conseqüències».

El 14 de gener de 2004, Rafael

Giménez i Capdevila, director de progra-

mes de l’Institut d’Estudis Territorials,

parlà sobre «Els Pirineus: geografia de la

circulació i política de transports».

El 26 de febrer de 2004, Ana Oli-

vera, professora de Geografia del Depar-

tament de Geografia de la Universitat

Autònoma de Madrid, tractà el tema

«Barreras urbanísticas y arquitectónicas:

una perspectiva desde la geografía social

urbana».

El 24 de març de 2004, Onofre

Rullan, professor de geografia del De-

partament de Ciències de la Terra de la

Universitat de les Illes Balears, pronun-

cià una conferència titulada «La cons-

trucció territorial de Mallorca».

El 29 d’abril de 2004, David

Slater, catedràtic de Geografia Social i

Política de la Universitat de Loughbo-

rough, parlà d’«Euroamericanismo y

cuestiones postcoloniales».

La conferència prevista per al 13

de maig de 2004, a càrrec de Mike A.

Crang, professor de geografia de la Uni-

versitat de Durham, i titulada «World

wide cities: information, space and ur-

ban life», va ser ajornada per raons fa-

miliars del ponent. En lloc seu, es va

programar una conferència, per al 27 de

maig, a càrrec de Matthew Tonts, profes-

sor de geografia de l’School of Earth and

Geographical Sciences, de la Universitat

d’Austràlia Occidental, amb el títol «The

changing geography of Australia», que

també s’hagué de suspendre a causa

d’un fet luctuós que afectà la família del

ponent i que l’obligà a tornar urgent-

ment a Austràlia.

El 22 de juny de 2004, Joan Ma-

teu, catedràtic de Geografia Física de la

Universitat de València, pronuncià la lliçó

científica que serví de cloenda al curs

2003-2004, titulada «Un segle de pro-

jectes de transvasament de l’Ebre al País

Valencià».

Cursos seminaris

Els dies 16 i 23 d’octubre de 2003, se ce-

lebrà un curs seminari, amb el títol «Ma-

pes i teoria de la comunicació. Una visió

crítica de la cartografia a l’era dels po-

ders mediàtics», a càrrec del professor

Josep M. Rabella i Vives, de la Universi-

tat de Barcelona.

Els dies 20, 22 i 27 de gener de

2004, se celebrà un curs seminari, orga-

nitzat conjuntament amb el Col.legi Ofi-

cial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i

Lletres i en Ciències de Catalunya, titu-

lat «La renovació didàctica de la geogra-

fia a l’ensenyament secundari», coordi-

nat per la professora Pilar Benejam i

Arquimbau. Les lliçons dels dies 20 i 22

foren a càrrec de Pilar Benejam, profes-

sora de didàctica de les ciències socials a

la Universitat Autònoma de Barcelona,

mentre que la del dia 27 fou pronuncia-

da per Roser Batllori, professora de di-
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dàctica de les ciències socials a la Uni-

versitat de Girona.

Altres actes

El 18 de febrer de 2004, se celebrà la pre-

sentació del llibre Atlas de la industriali-

zación de España (1750-2000), a càrrec

del director i subdirector de l’obra, el ca-

tedràtic emèrit d’Història Econòmica de

la Universitat de Barcelona Jordi Nadal i

el professor Josep M. Benaúl, respecti-

vament. En l’acte, intervingueren, en re-

presentació de la Societat, Luis Urteaga,

catedràtic de Geografia Humana de la

Universitat de Barcelona, i Enric Men-

dizàbal, professor de geografia humana

de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els mesos de febrer i març de

2004, se celebrà un cicle de conferències

sobre «El foc i el medi», organitzat con-

juntament per la Secretaria Científica de

l’IEC i diverses societats filials. L’acte

corresponent a la SCG se celebrà l’1 de

març i comptà amb la intervenció de Rufí

Cerdan, professor de geografia de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona, que im-

partí una lliçó científica titulada «Endre-

çar el territori per combatre els incendis».

L’assistència a aquest cicle tenia la do-

tació d’1,5 crèdits per als estudiants

universitaris.

El 2 de març de 2004, se celebrà

una taula rodona amb el títol «La con-

vergència europea dels estudis de geo-

grafia en el marc dels acords de Bolo-

nya», organitzada conjuntament amb el

Col.legi de Geògrafs i l’Associació de

Geògrafs Professionals de Catalunya. Hi

intervingueren Antoni F. Tulla Pujol, ca-

tedràtic de la Universitat Autònoma de

Barcelona, i Arlinda García i Coll i Gem-

ma Cànoves Valiente, professores, res-

pectivament, de les universitats de Bar-

celona i Autònoma. El col.loqui fou

moderat per Antoni Luna García, pro-

fessor de la Universitat Pompeu Fabra.

Tots els actes ressenyats fins ara

se celebraren a la seu de l’Institut, al car-

rer del Carme de Barcelona. Les con-

ferències i els cursos seminari comptaren

amb una subvenció de l’IEC.

Sortides d’estudi

El 25 d’octubre de 2003, es féu una sor-

tida d’estudi a la Selva Marítima, en el

marc del cicle «Les altres comarques»,

coordinada i organitzada pel professor

Jesús Burgueño, de la Universitat de

Lleida. Al matí, guiats per Josep Sabanyà,

historiador, els assistents visitaren el cas-

tell d’Hostalric, des d’on es gaudeix d’u-

na visió panoràmica de la contrada, si-

tuada a cavall de la Selva i el Vallès. Cap

al migdia, acompanyats per Antoni Re-

yes, arxiver municipal de Blanes, així

com pels geògrafs blanencs Juli Valdun-

ciel i Isidre Serra, realitzaren un recorre-

gut per la ciutat i pujaren al turó de Sant

Joan per obtenir una perspectiva de les

terres del delta de la Tordera i de la part

meridional de la Costa Brava. Quim

Valls, segon tinent d’alcalde de l’Ajunta-
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ment de Blanes, va fer una síntesi de la

problemàtica urbanística de la vila. A

la tarda, després visitar el castell de Pa-

lafolls, guiats per l’arxiver municipal de

Malgrat de Mar, Josep M. Crosas, feren

cap a la biblioteca de Malgrat, on se ce-

lebrà una taula rodona per debatre qües-

tions territorials d’aquestes contrades.

Hi van participar Josep M. Joher, geò-

graf; Jesús Rodríguez, historiador; Cli-

ment Polls, gerent de Ràdio Marina, i Jo-

sep M. Crosas, que actuà de moderador.

El 24 d’abril de 2004, es féu una

sortida d’estudi a l’Alt Empordà, orga-

nitzada per la plataforma Salvem l’Em-

pordà, i coordinada pels professors Jesús

Burgueño i Francesc Nadal, de les uni-

versitats de Lleida i Barcelona, respecti-

vament. Al matí, els assistents visitaren

la cala Montgó, el parc dels aiguamolls

de l’Empordà i l’indret de cap Ras, vora

Colera, guiats per dos destacats mem-

bres de dita plataforma cívica, Anna

Albó, arquitecta, i Sebastià Delclòs, en-

ginyer de forests, els quals mostraren les

actuacions realitzades sobre el medi i

parlaren de les accions encaminades a

preservar-lo. A la tarda, al Museu del Jo-

guet de Figueres, se celebrà una taula ro-

dona, amb la intervenció d’Anna Albó,

Josep Siurana, advocat, i Carles Vallès,

geògraf, per part de la plataforma Sal-

vem l’Empordà, i de Jesús Burgueño, per

part de la Societat. Després de la presen-

tació dels objectius i l’estructura funcio-

nal de la plataforma, així com de les ac-

tuacions empreses, hi hagué un animat

debat.

L’11 i 12 de juny de 2004, es féu

una sortida d’estudi a Beret-Montgarri,

coordinada i dirigida pels professors Je-

sús Burgueño, de la Universitat de Llei-

da, i Enric Mendizàbal i Joan-Manuel

Soriano, de la Universitat Autònoma de

Barcelona. L’excursió portà els assistents

del pla de Beret al poble i santuari de

Montgarri, en una travessa d’anada i tor-

nada que permeté d’observar el modelat

glacial i càrstic de la contrada, l’emprem-

ta de l’activitat ramadera en el paisatge i

el desafiament dels riscos geològics a

l’emplaçament de Vaqueria, resultat de

la implantació d’un model de desenvolu-

pament turístic gens respectuós amb el

medi natural.

L’assistència d’estudiants en

aquestes tres sortides d’estudi ha estat

comptabilitzada amb tres crèdits de lliu-

re elecció, d’acord amb el Departament de

la Universitat Autònoma de Barcelona.

Altres

La Societat Catalana de Geografia parti-

cipà en el XVIII Congreso de Geógrafos

Españoles, que se celebrà a Bellaterra i a

Barcelona, els dies 24, 25 i 26 de setembre

de 2003. La col.laboració de la Societat,

coordinada per la vocal Mireia Baylina,

professora de la Universitat Autònoma de

Barcelona, consistí en l’organització de la

conferència de clausura del congrés, res-

senyada en l’apartat de conferències del

M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

03
-2

00
4

512

Memòria 2003-2004 - 8  29/12/05  11:25  Página 512



curs, seguida d’un piscolabis amb cava

català, el lliurament als congressistes del

llibre Pere Gil SI (1551-1621) i la seva

geografia de Catalunya, i l’exposició de

les publicacions de la Societat durant els

actes del congrés celebrats a la Universi-

tat Autònoma.

El 27 i 28 de febrer de 2004, se

celebrà a Barcelona una reunió de tre-

ball dels presidents de les societats

membres de la Societat Europea per la

Geografia (EUGEO). La Societat, que

actuà d’amfitriona, organitzà la reunió a

la seu de l’Institut i obsequià els assis-

tents amb el cafè del matí i el dinar del

darrer dia. A la tarda del 28 de febrer, el

vocal Antoni Luna, professor de la Uni-

versitat Pompeu Fabra, féu una visita

guiada pel nucli antic de Barcelona. En

aquesta reunió es lliurà l’article «La

Geografia a Catalunya i el paper de la

SCG», signat per Antoni Luna i Enric

Mendizàbal, destinat al butlletí Belgeo,

òrgan d’aquesta associació de societats

geogràfiques europees.

La SCG, en qualitat de membre

del Comitè Espanyol de la Unió Geogrà-

fica Internacional (UGI), ha participat

en l’edició del llibre La Geografia ante

los retos de la sociedad actual amb l’ar-

ticle «La Sociedad Catalana de Geogra-

fía», en què el vicepresident, Francesc

Nadal, professor de la Universitat de

Barcelona, fa un assaig històric sobre la

nostra institució. Aquest llibre serà pu-

blicat en ocasió del Congrés de la Unió

Geogràfica Internacional que es farà a

Glasgow l’agost de 2004.

La Setmana Santa d’enguany

(3-10 d’abril), es féu un viatge a Grècia,

amb una excursió a la muntanya de

l’Olimp, visites a l’acròpolis d’Atenes, als

monestirs ortodoxos de Meteors i a les

ciutats de Pel.la, Delfos i Tessalònica. El

viatge, que comptà amb la presència de

socis i amics de la Societat, fou organitzat

per l’Associació per a la Recerca d’Altres

Cultures (ARAC), Cultural Travel Asso-

ciation, sota els auspicis de la SCG. El

viatge fou guiat pel soci Pere Andreu.

El 5 d’abril de 2004, Maria Do-

lors Garcia Ramon, en qualitat de presi-

denta de la SCG, féu la presentació de les

activitats d’aquesta societat filial a la

reunió de la Secció de Filosofia i Ciències

Socials de l’IEC, a la qual és adscrita la

SCG.

El 30 d’abril de 2004, la Junta de

Govern de la SCG organitzà una recepció

a la Societat Geogràfica Espanyola, re-

presentada per Carmen Arenas i Dolores

Escudero, membres de la seva Junta Di-

rectiva, en què es realitzà una presentació

dels objectius i activitats de la Societat.

El 5 de maig de 2004, a la Fa-

cultat de Geografia i Història de la Uni-

versitat de Barcelona, es féu un acte de

presentació, adreçat als estudiants, de la

Societat Catalana de Geografia i del Col.le-

gi de Geògrafs, a càrrec, respectivament,

del vicepresident de la SCG, Francesc

Nadal, i de Maria Herrero, seguit d’una
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conferència pronunciada pel professor

Oriol Nel.lo.

La presidenta, Maria Dolors Gar-

cia Ramon, representà la SCG en el Con-

sell Rector de l’Institut Cartogràfic de

Catalunya.

El vocal Antoni Luna continuà re-

presentant la SCG a la Junta de la demar-

cació catalana del Col.legi de Geògrafs, on

fou escollit per al càrrec de tresorer.

Durant l’any 2004, s’ha conti-

nuat desenvolupant el projecte de recerca

Turisme, paisatge i colonialisme, iniciat

el 2002 amb el títol Viatges i expedicions

científiques catalanes a l’Àfrica durant el

segle XX, a càrrec dels professors i socis

Abel Albet, Antoni Luna, Maria Dolors

Garcia Ramon, Joan Nogué, Lluís Riudor

i Perla Zusman, amb la coordinació del

professor Joan Vilà-Valentí, com a mem-

bre de l’IEC.

El vocal Enric Mendizàbal fou

nomenat representant institucional de

la SCG en el Comitè Organitzador del

III Simpòsium sobre l’Ensenyament de

les Ciències Socials, previst per als dies

30 de setembre i 1 i 2 d’octubre de

2004 a la Facultat de Ciències d’Edu-

cació de la Universitat Autònoma de

Barcelona.

El vocal Jesús Burgueño atengué,

en nom de la SCG, consultes de l’Ajunta-

ment de Rubí sobre qüestions territorials

del Vallès Occidental.

La SCG, a través del vocal Anto-

ni Luna, està en tractes amb la Universi-

tat Pompeu Fabra amb la intenció d’es-

tablir un conveni de col.laboració amb la

biblioteca de la universitat, per cedir-hi

les revistes que la Societat rep en inter-

canvi i garantir-ne la consulta per part

dels membres de la SCG.

Aquest curs, el nostre consoci

Francesc Gurri i Serra ha continuat

col.laborant en el programa de Catalu-

nya Ràdio Els viatges de la gran anacon-

da, on intervé, des de fa ja uns quants

anys, com a geògraf designat per la SCG

per parlar de diversos indrets del país.

Premis

Premi per a estudiants Lluís Casassas 

i Simó

Premi instituït l’any 1995 i ofert a un

treball d’investigació geogràfica, l’ex-

tensió del qual no pot superar els cin-

quanta fulls en format ISO A4. Aquest

curs es convocà per novena vegada. La

ponència, formada per Mireia Baylina,

professora de geografia de la Universitat

Autònoma de Barcelona, Rafael Llussà i

Joan Tort, professors de geografia de les

universitats de Girona i Barcelona, res-

pectivament, acordà d’atorgar a Marc

Bigas Bau, pel treball Transformacions

territorials a Sant Julià de Vilatorta

(Osona) als segles XIX i XX. També es

concedí un accèssit a Daniel Paül i Agus-

tí, per l’assaig L’ús del càlcul de clúster

en l’estudi de variables demogràfiques.

Un cas pràctic: Espanya 1940-1981. La

dotació del premi és de sis-cents euros
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(600 €) i es poden concedir fins a dos

accèssits.

Premi Joan Palau Vera

Ha estat convocat per primera vegada el

Premi Joan Palau Vera per a treballs de

recerca d’estudiants de batxillerat. El ve-

redicte i la data de lliurament del guardó

es faran públics durant el primer trimes-

tre del curs vinent.

El web de la Societat: 

l’Obrador Obert

Com ja és tradicional, l’Obrador Obert

(http://www.iecat.net/scg) ha continuat

informant dels actes celebrats a la Socie-

tat, a través d’anuncis i ressenyes, i d’ac-

tivitats i publicacions d’altres institu-

cions que han estat d’interès geogràfic,

com és ara conferències, congressos, pre-

mis, llibres i revistes. Amb tot plegat,

l’Obrador Obert, que ha vist un xic di-

versificada l’autoria de ressenyes d’actes

i ha depassat amb escreix el centenar de

ressenyes de llibres escrits per socis o sò-

cies de la SCG, ha consolidat la seva es-

tructura. Aquestes ressenyes, de les quals

és autor en una àmplia majoria l’aparia-

dor del web, Pau Alegre, formen part

dels dossiers titulats Els resums de les

conferències del curs 2001-2002, Els re-

sums de les conferències del curs 2002-

2003 i Els llibres dels socis i de les sòcies:

Ressenyes, resums, recensions, introduc-

cions, etc., dels llibres recents, i no tan

recents escrits i/o dibuixats pels socis i

les sòcies de la SCG. Enguany, s’han rees-

tructurat els arxius de la pàgina de Mis-

cel.lània i s’han incorporat nous enllaços

amb institucions que tenen la geografia

com a tema d’interès i una llista d’adre-

ces dels departaments i altres unitats uni-

versitàries de recerca i docència en geo-

grafia d’arreu del món.

Notes diverses

La professora Maria Dolors Garcia Ra-

mon, catedràtica de la Universitat Autò-

noma de Barcelona i presidenta de la So-

cietat, fou guardonada amb de la Medalla

Narcís Monturiol al mèrit científic i tec-

nològic.

La SCG es va adherir als actes ce-

lebrats en ocasió del Centenari de Ra-

mon Violant i Simorra (1903-1953), en

reconeixement al treball etnogràfic d’a-

quest estudiós dels costums del Pirineu i

del conjunt de terres de parla catalana.

La SCG s’adherí a la sol.licitud de

concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat

de Lleida, a títol pòstum, al professor i

consoci Joan Vilagrasa i Ibarz. Així ma-

teix, la Societat s’adherí a l’homenatge

que li reté el Departament de Geografia i

Sociologia de la Universitat de Lleida, el

16 de juny d’enguany, en ocasió de la

jornada «Els reptes de la geografia i dels

estudis urbans».

El mes d’abril, el nostre consoci

Antoni F. Tulla Pujol, catedràtic de la

Universitat Autònoma de Barcelona, va

ser guardonat amb el Premi de Medi
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Ambient de l’IEC, en reconeixement a les

seves activitats sobre planificació territo-

rial i desenvolupament sostenible en àre-

es de muntanya.

El mateix mes, el nostre consoci

Antonio Gómez Ortiz, catedràtic de la

Universitat de Barcelona, va ser investit

membre numerari de la Reial Acadèmia

de Doctors.

La SCG ha donat suport al curs

La llei de la mobilitat a Catalunya, orga-

nitzat pel Col.legi de Geògrafs i l’Associa-

ció de Geògrafs Professionals de Catalu-

nya, celebrat del 19 d’abril al l0 de maig

de 2004.

La SCG va adherir-se a la cam-

panya per un domini .cat en demanda

d’un domini català de màxim nivell a In-

ternet.

Obituari

El juliol de 2003, morí el professor Pierre

Vilar, membre honorari de la Societat

Catalana de Geografia, distinció amb què

es reconeixia el seu compromís amb Ca-

talunya i amb la història, així com la

seva aportació al coneixement de la nos-

tra personalitat col.lectiva, fruit de l’anà-

lisi dels elements que expliquen el sorgi-

ment del fet nacional català.

El mateix juliol de 2003, morí el

consoci Roger Sanromà i Bové, home

arribat a la geografia a través del món

de l’excursionisme i actiu col.laborador de

la SCG en l’organització de sortides d’es-

tudi els anys noranta.

Publicacions

Aquest curs 2003-2004, s’han editat els

volums 55 i 56 de Treballs de la Societat

Catalana de Geografia, de juny i desem-

bre de 2003, i s’han aplegat en un sol vo-

lum els nou llibrets del Resum de geo-

grafia de Catalunya, que Pau Vila féu

per a l’editorial Barcino. L’actual edició

compta amb un breu pròleg de la Junta

de Govern i un estudi analític del caire

geogràfic de l’obra fet pel professor Joan

Tort. Aquestes publicacions han comptat

amb el suport econòmic de l’IEC i de la

Diputació de Barcelona.

S’ha editat un opuscle informatiu

en què es fa una presentació de la SCG

com a societat filial de l’IEC i on es par-

la de la història, els objectius, les activi-

tats i les publicacions de la nostra insti-

tució. L’edició ha estat feta en català,

castellà, francès i anglès.

Per gentilesa de la Mancomuni-

tat de Municipis de l’Àrea Metropolitana

de Barcelona (MMAMB), la Societat ha

distribuït de franc entre els seus mem-

bres el llibre El territori metropolità de

Barcelona: Dades bàsiques, evolució re-

cent i perspectives 2003, dirigit per Jo-

sep Serra i Batiste, cap del Servei d’Es-

tudis Territorials de la MMAMB, i

gràcies a l’editorial Montblanc-Martín,

s’ha distribuït la Miscel.lània Pau Vila,

editada per la Societat i aquesta edito-

rial el 1975, mercès al mecenatge del

consoci Josep M. Puchades.
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Societat Catalana d’Estudis Històrics

Any de fundació: 1946

Junta Directiva

President: Gaspar Feliu i Montfort

Vicepresidenta: Montserrat Sanmartí i Roset

Secretari: Josep M. Torras i Ribé

Vicesecretari: Ramon Arnabat i Mata

Tresorer: Pere Molas i Ribalta

Vicetresorer: Ricard Soto i Company

Vocals: Armand de Fluvià i Escorsa

Carme Molinero i Ruiz

Jaume Sobrequés i Callicó

Mercè Renom i Pulit

Delegat de l’IEC: Albert Balcells i González

Nombre de socis: 170

Universitat de Barcelona. Institut d’Estu-

dis Catalans, 3 de març de 2004.

— Assemblea General ordinària,

durant la qual es procedí a la renovació

de càrrecs de la Junta Directiva. Un cop

acabada la votació, tingué lloc la con-

ferència: «Alfabetisme, cultura escrita i

classes populars del segle xix», a càrrec

del senyor Daniel Piñol Alabart, de la

Universitat de Barcelona. Institut d’Es-

tudis Catalans, 11 de maig de 2004.

Premi per a estudiants

Premi instituït l’any 1996 i ofert a un

treball d’investigació, bibliogràfic o d’as-

Actes

— Sessió inaugural del curs amb la con-

ferència «Mallorquins a València: l’emi-

gració mallorquina al País Valencià al se-

gle xvii», a càrrec dels senyors Antoni Mas,

historiador, i Joan Lluís Monjo, folkloris-

ta. Institut d’Estudis Catalans, 25 de no-

vembre de 2003.

— Conferència «El foc com a fac-

tor de producció al llarg de la història»,

dins el cicle de conferències «El foc i el

medi», organitzat per la Secretaria Cientí-

fica de l’IEC amb la col.laboració de la

Fundació Caixa Sabadell. La conferència

fou a càrrec de Josep M. Benaúl, de la
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saig sobre un tema d’història dels Països

Catalans. Aquest curs es convocà per

vuitena vegada. La ponència, formada

per Ramon Arnabat, Mercè Renom i

Montserrat Sanmartí, acordà atorgar el

premi a Jordi Gibert Rebull pel treball

Les comarques a ponent del Llobregat

entre la fi de l’Imperi romà i la conques-

ta comtal: una relectura arqueològica.

La dotació del premi és de sis-cents eu-

ros (600 €) i es poden concedir fins a dos

accèssits.

Publicació

Butlletí de la Societat Catalana d’Estu-

dis Històrics, núm. 14 (2003).
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Societat Catalana d’Estudis Jurídics

Any de fundació: 1995*

Junta Directiva

President: Josep M. Mas i Solench

Vicepresident: Carles Prat i Masip

Secretari: Josep Cruanyes i Tor

Tresorer: Francesc Xavier Genover i Huguet

Vocals: Joan Carles Ollé i Favaro

Jordi Oliveras i Badia

Josep Serrano i Daura

Delegat de l’IEC: Josep M. Puig i Salellas

Nombre de socis: 79

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

Econòmics i Socials, fundada el 1951.

Competència; Carles Prat i Masip, ad-

vocat; Amadeu Petitbó Juan, expresi-

dent del Tribunal de Defensa de la

Competència, i Santiago de Nadal Arce,

advocat. Institut d’Estudis Catalans,

del 25 de maig al 13 de juny de 2004.

Publicacions

Revista de Dret Històric Català, núm. 2

(2003).

Revista de Dret Històric Català, núm. 3

(2004).

Revista Catalana de Dret Privat, núm. 2

(2003).

Activitats generals

— IV Curs de Dret Civil Català, de vint-

i-cinc sessions, coordinat per Ferran Ba-

dosa Coll, catedràtic de Dret Civil de la

Universitat de Barcelona. Institut d’Es-

tudis Catalans, del 14 d’octubre de 2003

al 20 d’abril de 2004.

— VI Curs de Dret de la Com-

petència, organitzat conjuntament per

la Comissió de Cultura de l’Il.lustre

Col.legi d’Advocats de Barcelona i la

Societat Catalana d’Estudis Jurídics, a

càrrec de Lluís Franco Sala, president

del Tribunal Català de Defensa de la
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Revista Catalana de Dret Privat, núm. 3

(2004).

La Societat ha signat dos con-

tractes de distribució de les revistes que

publica, l’un amb el Col.legi de Notaris i

l’altre amb el Decanato Autonómico de

los Registradores de la Propiedad y Mer-

cantiles de Cataluña.
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Societat Catalana d’Economia

Any de fundació: 1977*

Junta Directiva

President: Pere Puig i Bastard

Vicepresident: Artur Saurí del Río

Secretari: Josep C. Vergés

Tresorer: Humbert Sanz i Garcia

Vocal d’Institucions Acadèmiques: Eduard Arruga i Valeri

Vocal de Tesis i Publicacions: Josep M. Carrau i Ramon

Vocal de Promoció: Àngels Roqueta i Rodríguez

Vocal de Premsa: Roldán Martínez i López

Vocal Territorial: Josep Lluís Raymond Barà

Delegat de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Delegat a Brussel.les: Víctor Pou i Serradell

Delegar a Madrid: Josep M. Nus i Badia

Número de socis ordinaris: 272

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

Econòmics i Socials, fundada el 1951.

Conferències

— Inauguració del curs acadèmic 2003-

2004: «Cap on van els tipus? Perspecti-

ves i condicionaments de l’interès», a càr-

rec de Ferran Sicart, cap de l’àrea de

tresoreria i mercat de capitals de Caixa

de Catalunya. Institut d’Estudis Cata-

lans, 23 de setembre de 2003.

— «Putin’s strategy: stabilization

through subordination to USA», a càrrec

En el XXIII Ple Anual del dia 3 de juny

de 2004, es renovaren els càrrecs dels

membres de la Junta de Govern de la

manera següent: entraren a formar part

de la Junta els senyors Joan Elias Boada,

Pere Lleonart Llibre i M. Antònia Tarra-

zón Rodón, en substitució de Josep M.

Carrau i Ramon, Àngels Roqueta i Ro-

dríguez i Josep Lluís Raymond Barà.
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de Madhavan K. Palat, professor d’histò-

ria russa i degà de la Facultat de Ciències

Socials de la Universitat Jawaharlal Neh-

ru de Nova Delhi. Institut d’Estudis Ca-

talans, 24 d’octubre de 2003.

— Acte de lliurament del IX

Premi Catalunya d’Economia: «Història

del creixement econòmic a Mallorca

(1700-2000)», a càrrec del guardonat

Carles Manera Erbina. Facultat de Cièn-

cies Econòmiques i Empresarials, Uni-

versitat de Barcelona, 12 de novembre

de 2003.

— Els premis Nobel d’Economia

2003: «Importància de les contribucions

de Robert Engle i Clive Granger», a càr-

rec de Màxim Borrell, catedràtic de Finan-

ces de l’Escola Superior d’Administració

i Direcció d’Empreses (ESADE) - Uni-

versitat Ramon Llull. Institut d’Estudis

Catalans, 2 de desembre de 2003.

— Acte de lliurament del VII

Premi Ferran Armengol i Tubau: «El

frau a l’assegurança de l’automòbil», a

càrrec de les guardonades Mercedes

Ayuso i Montserrat Guillen. Secretaria

de Promoció Econòmica de la Conselle-

ria d’Economia i Finances, 17 de desem-

bre de 2003.

— «Invertir a Catalunya: totxos,

cargols i carreteres», a càrrec de John

Barrass, director-editor de Barcelona

Business. Institut d’Estudis Catalans, 28

de gener de 2004.

— Cicle de conferències de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans «El foc i el

medi»: «Valoració econòmica del risc

dels incendis forestals», a càrrec de Joan

Mogas, professor del Departament d’E-

conomia de la Universitat Rovira i Virgi-

li de Reus. Institut d’Estudis Catalans,

25 de febrer de 2004.

—«Els estrangers, una necessitat

o un problema?», a càrrec d’Eduard Sa-

garra Trias, professor titular de dret in-

ternacional públic de la Universitat de

Barcelona i d’ESADE. Institut d’Estudis

Catalans, 23 de març de 2004.

— «La protecció sociosanitària:

envelliment i assegurament de la de-

pendència», a càrrec de Guillem López

Casasnovas, catedràtic d’Economia de la

Universitat Pompeu Fabra i director del

Centre de Recerca en Economia i Salut

(CRES) d’aquesta universitat. Institut

d’Estudis Catalans, 27 d’abril de 2004.

— «L’Eix de Bracons i el futur

econòmic de la Garrotxa» a càrrec de Àl-

var Garola, soci del Gabinet d’Estudis

Econòmics, professor de la Universitat

Politècnica de Catalunya i coautor amb

Pere Lleonart d’un estudi per a Política

Territorial de la Generalitat. Institut

d’Estudis Catalans, 20 de maig de 2004.

— XXIII Ple Anual de la Socie-

tat Catalana d’Economia: «Democràcia

i redistribució: una teoria de transi-

cions polítiques», a càrrec de Carles

Boix, professor associat de ciència po-

lítica de la Universitat de Chicago. Ins-

titut d’Estudis Catalans, 3 de juny de

2004.
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Premi

— Convocatòria del V Premi Societat

Catalana d’Economia. Barcelona, 2004.

— Convocatòria del VIII Premi

Ferran Armengol i Tubau. Barcelona,

2004.

Publicacions

Ayuso, Mercedes; Guillen, Montserrat.

El frau a l’assegurança de l’automò-

bil: Tècniques de detecció i control.

Barcelona, 2003. 78 p. (Quaderns de

Recerca; 4) [VII Premi Ferran Ar-

mengol i Tubau]

Anuari de la Societat Catalana d’Econo-

mia [Barcelona], núm. 18 (2004).
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Associació Catalana de Sociologia

Any de fundació: 1979*

Junta Directiva

President: Carles Prats i Maeso

Vicepresidents: Joan Costa i Riera

Sebastià Sarasa i Urdiola

Secretària: Encarna Herrera i Martínez

Tresorer: Xavier Godàs i Pérez

Vocals: Maria Pia Barenys i Pérez

Joaquim Casal i Bataller

Carles Gironès i Tixé

Josep Pont i Vidal

Paquita Sanvicén i Torné

Eulàlia Solé i Romero

Delegada de l’IEC: Carlota Solé i Puig

Nombre de socis: 245

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

Econòmics i Socials, fundada el 1951.

Prats i Maeso, Paquita Sanvicén i Torné

i Eulàlia Solé i Romero, per a desenvolu-

par les tasques de l’Associació fins a la

propera Assemblea.

A l’Assemblea del dia 13 de maig

de 2004, quedà configurada la Junta Di-

rectiva de la manera següent:

A l’Assemblea del dia 13 de desembre de

2003, el president informà que, exhaurit

el termini de recepció de candidatures a

membres de la Junta Directiva el dia 11

de novembre de 2003 sense que se’n pre-

sentés cap, es proposava la creació d’una

Comissió Gestora, formada per Carles
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President: Oriol Homs Ferret

Secretària: Paquita Sanvicén i Torné

Tresorer: Carles Gironès i Tixé

Vocals: Carles Prats i Maeso

Eulàlia Solé i Romero

Joaquim Casal i Bataller

Maite Montagut Antolí

Josep M. Rotger Cerdà

Jordi Busquets Duran

Remei Casas Borràs

Teresa Sordé Martí

Encarna Herrera i Martínez

Delegada de l’IEC: Carlota Solé i Puig

Nombre de socis: 245

no va fer acte de presència. Després del

sopar, els parlamentaris van obrir el

torn de paraules. Hotel España, Barce-

lona, 11 de desembre de 2003.

— Sopar debat sobre «Llengua i

poders». En la línia de reflexió encetada

en el Congrés Català de Sociologia al vol-

tant del tema llengua i poders en tot el

territori de parla catalana, es va conside-

rar oportú obrir el debat als socis, amb el

format de sopar col.loqui. Oriol Homs,

president de l’Associació Catalana de So-

ciologia, va presentar l’acte, en el qual

van intervenir Antoni Mir, secretari de Po-

lítica Lingüística de la Generalitat de Ca-

talunya; Emili Boix, president del Grup

Català de Sociolingüística; Joan Melià,

filòleg de les Illes Balears; Miquel Nico-

Sopars col.loqui

— Sopar debat sobre «Fiabialitat pros-

pectiva en quarantena: quan l’opinió no

es pot abastar amb una xifra». Salvador

Giner, vicepresident de l’Institut d’Estu-

dis Catalans i soci fundador de l’Asso-

ciació Catalana de Sociologia, va fer la

presentació de l’acte i després va actuar

de moderador en un col.loqui que va

comptar amb l’assistència de Jaume

Camps, com a representant de Con-

vergència i Unió; Miguel Iceta, per part

del Partit dels Socialistes de Catalunya;

Oriol Amorós, d’Esquerra Republicana

de Catalunya, i Joan Boada, d’Iniciativa

per Catalunya Verds. El Partit Popular

de Catalunya havia confirmat l’assistèn-

cia d’Alícia Sánchez Camacho, la qual
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làs, filòleg del País Valencià, i Gentil

Puig, filòleg de Perpinyà. Hotel España,

Barcelona, 13 de maig de 2004.

Conferència

El dia 31 de març de 2004 es va celebrar

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

acte en memòria de Joan Costa Riera, que

havia estat vicepresident de l’Associació

Catalana de Sociologia. Va ser un acte

emotiu i multitudinari, que va evidenciar

la importància de l’obra i la personalitat

del professor Joan Costa. En van prendre

part, entre molts altres participants, amics

i familiars, i els socis Carles Prats, Salva-

dor Giner i Jordi Porta.

Premi Concurs de Joves Sociòlegs

Premi instituït l’any 1996 i ofert a un

treball inèdit d’investigació, teòric o em-

píric, en el camp de la sociologia. Aquest

curs es convocà per vuitena vegada. La

ponència, formada per Paquita Sanvi-

cén i Torné, Eulàlia Solé i Romero i

Carles Prats i Maeso, de la Comissió

Gestora de l’Associació Catalana de So-

ciologia, acordà de no atorgar el premi.

La dotació del premi és de mil vuit-cents

euros (1.800 €) i es pot concedir un

accèssit.

Web

Durant el curs 2003-2004 s’ha portat a

terme l’edició i el manteniment del web

de l’Associació Catalana de Sociologia.

Publicacions

Butlletí de l’Associació Catalana 

de Sociologia

És un full d’informació intern per als so-

cis, en què la informació sobre la societat

es complementa amb articles o comen-

taris, així com amb un apartat per a les

novetats bibliogràfiques vinculades a la

nostra especialitat. Aquest any se n’han

publicat tres números: 74, 75 i 76, amb

un tiratge de tres-cents exemplars.

Revista Catalana de Sociologia

Té un tiratge de cinc-cents exemplars,

que es distribueixen entre els socis, bi-

blioteques especialitzades (facultats, de-

partaments de sociologia, entitats priva-

des i fundacions) i totes les associacions

de sociòlegs vinculades a la Federació

Espanyola de Sociologia (FES). Aquest

any se n’ha publicat el número següent:

Revista Catalana de Sociologia, núm. 19

(desembre 2003): Obrint camins,

creant professió. [Selecció de les po-

nències presentades al II Congrés Ca-

talà de Joves Sociòlegs i Sociòlogues.

Coordinat per Carles Prats]
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Societat Catalana d’Estudis Litúrgics

Any de fundació: 1970

Junta directiva

President: Miquel dels Sants Gros i Pujol

Secretari: Rafael M. Bofill i Fransí

Vocals: Cristina Godoy i Fernàndez

Sebastià Janeras i Vilaró

Amadeu-J. Soberanas i Lleó

Delegat de l’IEC: Manuel Mundó i Marcet

Nombre de socis: 27

lum xi ha reprès la consistència dels dar-

rers: quatre-centes pàgines i articles de

membres i col.laboradors catalans i es-

trangers.

Cadascuna de les dues sessions

anuals ha comptat amb dues disserta-

cions: la de tardor fou a càrrec d’Alexan-

dre Olivar, que parlà d’un manuscrit

osonenc del temps de l’abat Oliba i testi-

moni de la personalitat dels copistes coe-

tanis autòctons respecte dels col.legues

europeus; la de primavera, a càrrec de

Joaquim Garrigosa, exposà la tesi doc-

toral de l’autor sobre els manuscrits

musicals catalans dels segles ix-xiii, que

també destaca l’originalitat diferencial

comuna a tantes formes culturals del nos-

tre país i que ha estat guardonada el 2003

per l’Institut d’Estudis Ilerdencs amb el

Premi Emili Pujol.

Com de costum, en l’activitat corporati-

va de la Societat Catalana d’Estudis Li-

túrgics (SCEL) aquest curs cal esmentar

les reunions plenàries de tardor i de pri-

mavera, sessions 69 i 70, celebrades, res-

pectivament, els dimecres 17 de desem-

bre de 2003 i 30 de juny de 2004.

Durant el curs han ingressat a la

SCEL els nous membres Joaquim Garri-

gosa, un infatigable estudiós dels manus-

crits musicals catalans anteriors al segle

xiii, i Gabriel Seguí, missioner dels Sa-

grats Cors de Jesús i Maria, especialitzat

en litúrgia i docent en actiu a les Illes,

Catalunya i l’Argentina.

A la reunió de primavera s’ha

presentat el volum xii de la publicació

periòdica Miscel.lània Litúrgica Catala-

na, que després de la reducció imposada

pels condicionaments econòmics al vo-
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Quant a l’activitat particular dels

membres de la SCEL més enllà de l’àmbit

estrictament social, cal destacar la parti-

cipació de Francesc Xavier Parés, rector

de la catedral d’Urgell, en l’acte en

memòria de Cebrià Baraut, el desembre

de 2003; la informació de Narcís M.

Amich relativa a les restes visigòtiques

aparegudes a la ciutat de Girona i a la in-

fructuosa recerca del fòrum romà al peu

de les escales de la catedral gironina; els

articles de Miquel dels Sants Gros publi-

cats als Annals de l’Institut d’Estudis Gi-

ronins, vol. xliv (2003) i a Ecclesia

Orans, núm. 20 (2003), i la col.laboració

del mateix autor en un text sobre Pacià de

Barcelona de les Éditions du Cerf (2004);

la participació de Sebastià Janeras, amb

una conferència, al Congrés de l’Institut

de Teologia Ortodoxa de Sant Sergi, cele-

brat el juny de 2004 a París, i el recull de

Joan Bellavista «Fent camí des de l’Amet-

lla», de l’abril de 2004, amb molts articles

vinculats a la litúrgia, bé que el conjunt

tingui pròpiament un caire miscel.lani.

Conferències

— «Ermentir Quintilià, autor de sacra-

mentaris», a càrrec d’Alexandre Olivar.

Barcelona, 17 de desembre de 2003.

— «Els manuscrits musicals a

Catalunya fins al segle xiii», a càrrec de

Joaquim Garrigosa. Barcelona, 30 de juny

de 2004.

Publicació

Miscel.lània Litúrgica Catalana [Barce-

lona: IEC], núm. xii (2004).
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Societat Catalana de Musicologia

Any de fundació: 1973

Junta Directiva

President: Joaquim Garrigosa i Massana

Vicepresident: Romà Escalas i Llimona

Secretari: Jordi Rifé i Santaló

Tresorer: Jordi Ballester i Gibert

Vocals: Xosé Aviñoa Pérez

Màrius Bernadó i Tarragona

Xavier Daufí i Rodergas

Josep Dolcet i Rodríguez

Delegat de l’IEC: Manuel Mundó i Marcet

Nombre de socis: 86

la Biblioteca de Montserrat. Institut d’Es-

tudis Catalans, 16 de desembre de 2003.

— Sessió de la Societat Catalana

de Musicologia, a càrrec de Francesc

Cortès, amb el tema «El lied català. La

imatge a través de la poesia». Institut

d’Estudis Catalans, 1 d’abril de 2004.

Sessions de treball no col.lectives

— Reunions ordinàries de la Junta per a

la programació i organització de les tro-

bades.

— Reunions de la Comissió de

Publicacions per a corregir i enllestir la

publicació de l’exemplar corresponent de

la Revista Catalana de Musicologia.

El dia 30 d’octubre de 2003 es convocà

una Assemblea General per a l’elecció de

nous càrrecs i la constitució de la nova

Junta Directiva de la Societat Catalana

de Musicologia.

Activitats principals i trobades generals

— Sessió de la Societat Catalana de Musi-

cologia on, a instàncies de la Presidència,

es va fer la proposta de gestió per a aquest

curs i es varen analitzar aspectes de tipus

organitzatiu, de publicacions i de tresore-

ria. A continuació, es va dur a terme una

breu sessió científica, a càrrec de Daniel

Codina, entorn de la realització del Catà-

leg d’impresos de villancicos i oratoris de
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— Adhesió de la Junta a la pro-

posta de concessió de la Creu de Sant

Jordi a Gregori Estrada, soci d’honor i

expresident de la Societat Catalana de

Musicologia.

— Reunions per a la preparació

de la publicació de la tesi doctoral de Jo-

sep M. Gregori.

— Assistència del president i el

vicepresident de la Societat a diverses

reunions de l’IEC (plens i reunions de la

Secció Històrico-Arqueològica).

— Participació d’alguns mem-

bres de la Societat en algunes de les

ponències per a la concessió dels Premis

Sant Jordi de 2004.
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Amics de l’Art Romànic

Any de fundació: 1977

Junta Directiva

Presidenta: M. Teresa Matas i Blanxart

Vicepresident: Antoni González i Moreno-Navarro

Secretària: Àngela Majó i Rais

Tresorera: Tura Clarà i Vallès

Vocal honorari: Josep M. Domingo i Abadia

Vocals: Rosa M. Martín i Ros

Elena Martínez i Gay

Aida Mestres i Domènech

Josep M. Palau i Baduell

M. Dolors Solé i Gras

Josep M. Xarrié i Rovira

Delegat de l’IEC: Joan-F. Cabestany i Fort

Nombre de socis: 539

l’Art Romànic (AAR), filial de l’Institut

d’Estudis Catalans, tingué lloc a la Sala

Prat de la Riba de l’IEC, el 21 d’octubre

de 2003, i fou a càrrec de Pilar Vélez, di-

rectora del Museu Frederic Marès, qui

tractà el tema «El desvetllament de la

consciència de patrimoni històric a Cata-

lunya». Aquest discurs fou publicat i dis-

tribuït a tots els socis.

Durant el transcurs de l’acte, M.

Teresa Matas, presidenta dels Amics de

l’Art Romànic, presentà amb una demos-

tració els continguts de la pàgina web de

la Societat.

El dia 3 de juny de 2004 se celebrà l’As-

semblea General ordinària, en la qual es

van aprovar la memòria d’activitats del

curs 2002-2003 i la gestió administrati-

va de la Junta Directiva.

Hem de lamentar el traspàs du-

rant el curs 2003-2004 dels socis se-

güents: Agustí Altisent i Altisent, Joana

Molins i Suñer i Francesc Soler i Quin-

tana.

Sessió inaugural

La sessió inaugural del curs 2003-2004,

vint-i-setè d’existència dels Amics de
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Presentació de publicacions

Dimarts 16 de desembre de 2003 es pre-

sentà a la Sala Prat de la Riba el quinzè

volum de la revista Lambard: Estudis

d’Art Medieval. L’acte fou a càrrec de

Frederic-Pau Verrié. Aquest volum in-

clou, a més de les conferències imparti-

des en el XVII Cicle de Conferències:

«Iconografia religiosa mariana a través

del món romànic i gòtic» pels professors

Gerardo Boto, Francesca Español, M.

Luisa Melero, Anna Orriols, Francesc

Ruiz i Joaquin Yarza, l’article guanya-

dor del Premi dels Amics de l’Art Romà-

nic corresponent a l’any 2002, «La ico-

nografia del diable al claustre de Santa

Maria de l’Estany», d’Estrella Massons,

i el discurs de cloenda de les celebra-

cions del vint-i-cinquè aniversari de la

fundació de l’entitat, «El romànic, art

amic», pronunciat pel soci fundador

Jordi Mir.

Celebració del XVIII Cicle 

de Conferències

Els dies 10, 12, 17, 19, 24 i 26 de novem-

bre de 2003 es dugué a terme el XVIII Ci-

cle de Conferències, dedicat enguany a

«La ciutat gòtica catalana (segles xiii-xiv):

De Jaume I El Conqueridor al Renaixe-

ment». Totes les conferències van ser a

càrrec de Joan-F. Cabestany i Fort. Els te-

mes foren els següents:

— «Història i arqueologia urba-

na. La ciutat altmedieval: la població

romànica».

— «La ciutat gòtica: administra-

ció i treball. L’urbanisme».

— «La burgesia i els ordes mendi-

cants: el seu pensament i la seva cultura».

— «Arquitectura militar i civil:

muralles i palaus».

— «Arquitectura religiosa: con-

vents i esglésies».

— «La ciutat i les arts artesanals».

Actuà com a moderadora M. Te-

resa Matas i Blanxart, presidenta dels

Amics de l’Art Romànic i directora del

Centre d’Art Romànic Català (ARCAT).

Sessions de treball: conferències

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

tre cinquanta i seixanta assistents, es du-

gueren a terme quatre sessions de treball,

en les quals es pronunciaren conferències

sobre diferents aspectes relacionats amb

el món medieval. Les conferències foren

les següents:

— 12.01.04. «Noves troballes ar-

queològiques en el convent de Santa Cate-

rina de Barcelona», a càrrec de Ferran

Puig, cap del Servei d’Arqueologia del

Museu d’Història de la Ciutat.

— 02.02.04. «Quan la restaura-

ció és només restauració (La intervenció a

les esglésies de Sant Pere de Serrallonga,

Sant Sadurní de Rotgers i Santa Maria de

Matadars)», a càrrec d’Antoni González,

cap del Servei del Patrimoni Arquitectò-

nic Local de la Diputació de Barcelona.

— 03.03.04. «El foc i la llum a

la vida diària i artística del romànic ca-
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talà (segles x a xiii)», a càrrec de Joan-F.

Cabestany i Fort, membre de l’IEC.

— 29.03.04. «El pas de la deco-

ració naturalista a la decoració geomètri-

ca en els teixits andalusins», per Rosa M.

Martín, conservadora del Museu Tèxtil i

d’Indumentària.

Sessions de treball de camp: visites

També s’han dut a terme deu sessions de

treball de camp (visites):

— 08.11.03. Museu de Sant Cu-

gat, conduïda per Joan-Albert Adell i

Gisbert, arquitecte.

— 29.11.03. Exposició «El Mo-

nestir de Pedralbes. La recuperació d’una

joia de l’art català», conduïda per Anna

Castellano i Tresserra, conservadora en

cap del Museu-Monestir de Pedralbes.

— 24.01.04. Centre de Restau-

ració de Bens Mobles de Catalunya

(Valldoreix), conduïda per Josep Xarrié,

director del centre.

— 21.02.04. Catedral de Tarra-

gona, conduïda per Joan Figuerola i Joan

Gavaldà, arquitectes, i Joan-Josep Men-

chon, arqueòleg.

— 20.03.04. Catedral de Giro-

na, conduïda per Pere Freixa i J. Sureda,

professor de la Universitat de Girona.

— 17.04.04. Monestir de Sant

Llorenç (prop de Bagà), conduïda per

Albert López Mullor, arqueòleg, i Xavier

Guitart, arquitecte del Servei del Patri-

moni Arquitectònic Local de la Diputa-

ció de Barcelona.

— 15.05.04. Conjunt monu-

mental de Besalú, conduïda per Joan-F.

Cabestany i Fort, membre de l’IEC.

Premi per a estudiants

Premi instituït el 1993 i ofert a un treball

d’investigació, bibliogràfic o d’assaig so-

bre art i cultura catalans del període gò-

tic. Aquest curs es convocà per onzena

vegada. La ponència, formada per Joan-F.

Cabestany i Fort, Rosa M. Martín i Ros i

M. Teresa Matas i Blanxart, acordà ator-

gar el premi a Ricard Brú Turull i a

Verònica Jiménez Ferran pel treball Es-

tudi de l’església de Sant Sadurní de

Castellví de la Marca. La dotació del

premi és de nou-cents euros (900 €) i es

poden concedir fins a dos accèssits. L’ar-

ticle serà publicat a la revista Lambard:

Estudis d’Art Medieval.

Assistència a sessions científiques

— 05.07.03. Elena Martínez i Gay, vocal

dels AAR anà, en representació de la pre-

sidenta, a l’Arxiu Històric Comarcal de

Terrassa per assistir a l’acte d’inaugura-

ció de la mostra documental comentada

Més enllà de la ploma. Llibres manuscrits

de Terrassa dels segles IX al XVII.

— 11, 12, 13 i 14.07.03. La pre-

sidenta, M. Teresa Matas, i el delegat de

l’IEC, Joan-F. Cabestany, assistiren a les

Journées Romanes, celebrades a l’abadia

de Sant Miquel de Cuixà, sobre «Chré-

tiens et musulmans autour de 1100».

— 24.10.03. La Junta Directiva
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dels Amics de l’Art Romànic assistí a la

presentació dels llibres Pintures romàni-

ques de l’església de Sant Víctor de Dòr-

ria, de Joan-F. Cabestany i Fort, M. Tere-

sa Matas i Blanxart i Pere Rovira i Pons, i

Dòrria 1100 anys d’història, de Miquel

Sitjar, que tingué lloc a sala Gonçal Cutri-

na del Consell Comarcal del Ripollès.

— 29.10.03. La Junta Directiva

dels Amics de l’Art Romànic assistí a la

presentació del llibre Pintures romàni-

ques de l’església de Sant Víctor de Dòr-

ria al saló del Vigatà del Palau Moja de

Barcelona.

— 16.12.03. Una representació

dels Amics de l’Art Romànic assistí a

Nimes a la primera reunió de l’Europe

Romane, de la qual forma part, jun-

tament amb Les Alpes de Lumière,

l’ARCAT, l’Association Culturelle de

Cuxa, el Centre d’Art Roman Georges-

Duby, el Centre d’Art Roman Marcel-Dur-

liat, el Centre d’Études Historiques, el

Centre International d’Études Romanes i

l’École Antique de Nîmes.

— 03.02.04. La vocal dels AAR

Aida Mestres i Domènech assistí, en re-

presentació de la presidenta, a la con-

ferència i debat «Excavacions al castell

de Quermançó (Vilajuïga. Alt Empor-

dà)», que fou impartida pels professors

José María García-Consuegra Flores i

Joan Llinás i Pol, dins el cicle de «Tribu-

nes d’Arqueologia 2003-2004», organit-

zat pel Departament de Cultura de la

Generalitat de Catalunya.

— 05.03.04. M. Teresa Matas,

presidenta de l’entitat, acompanyada del

delegat de l’IEC, Joan-F. Cabestany, fo-

ren presents a l’acte de presentació del

llibre Museu Episcopal de Vic: Guia de

les col.leccions, que tingué lloc a la seu

del Museu de Vic.

— 14.03.04. Els vocals Aida

Mestres i Domènech i Josep M. Palau i

Baduell assistiren al Museu Nacional

d’Art de Catalunya a la taula rodona que

versà sobre la Bíblia de Ripoll i la pintu-

ra romànica catalana.

— 03.04.04. Joan-F. Cabestany

i M. Teresa Matas assistiren a la inaugu-

ració de les galeries d’estudis del Museu

Episcopal de Vic. L’acte fou organitzat

pel Departament de Cultura de la Gene-

ralitat de Catalunya, el Bisbat de Vic i

l’Ajuntament de Vic.

— 20.04.04. La presidenta i la

major part de la Junta Directiva assisti-

ren a la Sala Prat de la Riba de l’IEC a la

presentació de llibre Écrire et lire en Ca-

talogne (IXe.-XIIe. siècle), a càrrec de

l’autor, Michel Zimmermann.

— 05.05.04. La Junta Directiva

assistí a la sala d’actes del Centre Excur-

sionista de Catalunya (CEC) a la presen-

tació del llibre Les pintures romàniques

de l’església de Sant Víctor de Dòrria.

L’acte fou presidit per Enric Nosas i Sis-

quella, president del CEC. Joan-F. Ca-

bestany i Fort glossà la tasca i els resul-

tats d’aquesta investigació en nom dels

autors.
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— 12.05.04. Joan-F. Cabestany

i Fort assistí a l’acte de la inauguració de

l’exposició «Mediterraneum. L’esplendor

de la Mediterrània medieval (s. xiii-xv»).

L’acte tingué lloc al Museu Marítim de

Barcelona.

— 15.06.04. Els vocals Aida

Mestres i Domènech i Josep M. Palau i

Baduell assistiren a la inauguració de la

passarel.la de les esglésies de Sant Pere

de Terrassa.

Publicacions

Vélez, Pilar. El desvetllament de la cons-

ciència de patrimoni històric a Cata-

lunya. Barcelona, 2003.

Lambard: Estudis d’Art Medieval [Bar-

celona], núm. 14 (2002-2003).

S’ha continuat la publicació de la

Circular (núm. 225 a 233), la qual té

com a finalitat servir de mitjà de comu-

nicació amb els associats. En destaquem

els articles següents:

Cabestany i Fort, Joan-F. «La torre de

l’Escaló (La Guingueta d’Àneu, Pa-

llars Sobirà)». Circular [Barcelona],

núm. 227 (2003), p. 148-149.

— «Dues esglésies romàniques a la

capçalera del riu Noguera Pallaresa:

Sant Joan d’Isil i Sant Lliser d’Alós

d’Isil (Alt Àneu)». Circular [Bar-

celona], núm. 230 (2004), p. 172-

173.

— «L’aigua a l’època romànica». Circu-

lar [Barcelona], núm. 231 (2004), p.

181-182.

Martín i Ros, Rosa M. «Reobertura del

Museo Colegial de Daroca». Circular

[Barcelona], núm. 228 (2003), p.

156-158.

Miras i Bernal, Guadalupe. «El Romà-

nic del nord de Palència: Santa Ce-

cília d’Aguilar de Campoo». Circu-

lar [Barcelona], núm. 225 (2003),

p. 131-134.

Els Amics de l’Art Romànic han

col.laborat en la publicació del llibre Pin-

tures romàniques de l’església de Sant

Víctor de Dòrria, els autors del qual són

Joan-F. Cabestany i Fort, M. Teresa Ma-

tas i Blanxart i Pere Rovira i Pons.
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Societat Catalana de Pedagogia

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

President: Lluís Busquets i Dalmau

Vicepresidents: Joan Mallart i Navarra

Martí Teixidó i Planas

Responsable de publicacions: Conrad Vilanou i Torrano

Secretària: Margarida Muset i Adel

Tresorera: Natàlia Garriga i Rota

Vocals: Carme Borbonés i Bresco

Immaculada Bordas i Alsina

Joan Josep Llansana i Gonzàlez

Joaquim Pèlach i Busom

M. Antònia Pujol i Maura

Delegat de l’IEC: Ricard Torrents i Bertrana

Nombre de socis: 105

La Junta de Govern s’ha reunit

amb periodicitat mensual i ha tractat

d’organitzar-se internament al mateix

temps que planificava i organitzava les

activitats públiques. El nombre d’activi-

tats realitzades aquest curs ha estat sem-

blant al dels cursos anteriors.

Sessions de treball

Les principals tasques dutes a terme en

les reunions de la Junta de Govern han

estat les següents:

— 27-5-03. Constitució de la

Junta Directiva.

L’elecció de la nova Junta ha suposat la

continuació del treball iniciat per la Co-

missió Gestora el curs 2001-2002, d’acord

amb el programa que presentà la candida-

tura de Lluís Busquets, president electe.

En aquest període s’ha plantejat

la necessitat d’imprimir una nova dinà-

mica a la Societat Catalana de Pedagogia

(SCP), que permeti, d’una banda, cohe-

sionar i aplegar els socis amb activitats

que facin possible l’acompliment de les

finalitats pròpies i, d’altra banda, fer

més present la pedagogia en la societat i

en el món associatiu.
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— 17-6-03. Planificació d’acti-

vitats. Creació de grups de treball.

— 23-9-03. Organització del Se-

minari de Tardor 2003.

— 21-10-03. Organització del

Seminari de Tardor 2003.

— 18-11-03. Planificació d’acti-

vitats relacionades amb l’Enciclopèdia i

tancament del contingut de la Revista

Catalana de Pedagogia.

— 16-12-03. Valoració del Se-

minari de Tardor 2003. Planificació d’al-

tres activitats de la SCP.

— 20-1-04. Relació amb l’IEC.

Organització de la gestió econòmica de la

SCP.

— 17-2-04. Planificació del fun-

cionament intern de la Junta per a dina-

mitzar la SCP.

— 16-3-04. Organització de nous

tipus d’activitat: el butlletí electrònic, iti-

neraris pedagògics.

— 20-4-04. Organització d’acti-

vitats previstes. Elaboració del Regla-

ment de règim interior.

— 18-5-04. Preparació de l’As-

semblea. Planificació de la celebració del

vintè aniversari de la SCP.

El treball s’ha centrat especial-

ment en la construcció d’una estructura

de funcionament que impliqui tots els

membres de la Junta i que permeti crear

relacions fluïdes i àgils entre la Junta i la

resta de membres de la Societat.

Entre els objectius, hi ha la vo-

luntat d’extreure de la pròpia història

institucional les grans línies d’actuació i

consolidar-les amb unes activitats habi-

tuals que curs rere curs es mantinguin i

permetin una participació còmoda i con-

fortable per a tots nosaltres, tan atrafe-

gats amb els deures professionals.

Actes acadèmics: seminaris, 

conferències

En aquest període, bàsicament, s’han rea-

litzat dos tipus d’activitats acadèmiques,

el Seminari de Tardor, que en certa mane-

ra és una activitat força consolidada en la

nostra societat, i els actes concrets en què

s’ha convidat diversos professionals a com-

partir amb el nostres socis els seus estudis,

troballes o reflexions sobre l’educació.

Seminari de Tardor

Durant els dies 27, 28 i 29 de novembre

de 2003 es va fer el Seminari sobre «Edu-

car la dimensió religiosa humana», en el

qual es va convidar els ponents a com-

partir amb nosaltres el seu punt de vista

des de molt diverses sensibilitats i con-

cepcions religioses i no religioses.

Aquest Seminari, que va ser una

activitat oberta als interessats, va aple-

gar un centenar d’assistents entorn dels

nou ponents que participaren en les ses-

sions i que tractaren la qüestió des de la

concepció més teòrica fins a la expressió

simbòlica musical, plàstica i cinema-

togràfica de la religiositat, i des de la di-

versitat religiosa —cristiana, budista,

catòlica...— fins a l’agnosticisme.

C
O

M
IS

SI
Ó

 D
E

 S
O

C
IE

T
A

T
S 

FI
L

IA
L

S

537

Memòria 2003-2004 - 8  29/12/05  11:25  Página 537



Les ponències que es van portar a

terme al llarg de les sessions foren les se-

güents:

— «El fenomen religiós: inva-

riant humana i diversitat cultural», a càr-

rec de Raimon Panikkar, filòsof i teòleg.

— «La música com a expressió

religiosa i com a camí d’interiorització»,

a càrrec de Bhakti Das, violinista i pro-

fessor de ioga.

— «Bases del comportament re-

ligiós humà. Constants i diversitat», a càr-

rec de Ramon M. Nogués, especialista en

biologia antropomòrfica.

— «Art religiós, expressió de l’ex-

periència religiosa i comunicació», a càr-

rec d’Etsuro Sotto, escultor.

— «La religió en la societat cata-

lana actual», a càrrec de Juan Estruch,

especialista en sociologia de les religions.

— «L’experiència religiosa en

imatges i drames al cinema», a càrrec

d’Ignasi Salvat, teòleg.

— «L’ensenyament confessional

de la religió», a càrrec de Francesc Riu,

responsable del Secretariat Interdiocesà

d’Ensenyament Religiós de Catalunya.

— «Pluralitat d’esglésies en l’en-

senyament confessional de la religió», a

càrrec de Guillem Correa, responsable

del Consell Evangèlic de Catalunya.

— «Les posicions atea i agnòsti-

ca laïcista davant l’educació i la secula-

rització de la societat», a càrrec de Joan

Carles Marset, vicepresident d’Ateus de

Catalunya.

— «Regulació política de l’edu-

cació religiosa a la societat actual», a càr-

rec de Jordi Moreras, cap d’estudis de la

Secretaria d’Afers Religiosos del Depar-

tament de la Presidència de la Generali-

tat de Catalunya.

— «L’ensenyament de les reli-

gions: una perspectiva plural i de diàleg»,

a càrrec de Cristina Montenys, Associació

UNESCO per al Diàleg Interreligiós.

Conferències

En aquest curs escolar s’han organitzat

dues conferències per als socis, que pre-

tenien una aproximació a dues qües-

tions d’interès general: en el primer

dels casos, la repercussió educativa que

pot tenir un esdeveniment puntual dut

a terme a Barcelona: el Fòrum de les

Cultures; en l’altre cas, la necessitat

continuada de vetllar perquè el català,

en tot els seu àmbit geogràfic, no deixi

de ser la llengua de l’ensenyament i de

l’escola.

Les conferències foren les se-

güents:

— «El Fòrum de les Cultures

2004 i l’Escola», a càrrec de M. Josep

Odina, en substitució de Marta Mata,

que per raons imprevistes no va poder

impartir la conferència. IEC, 30 de març

de 2004.

— «Llengua i pedagogia als paï-

sos de parla catalana. L’acció de la Co-

missió Interterritorial», a càrrec de Joa-

quim Arenas i Sampera, excap del Servei
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d’Ensenyament del Català. IEC, 15 de

juny de 2004.

Altres

En aquest àmbit, la Societat porta a ter-

me des de fa anys un projecte de gran

importància i que comporta una profun-

da i extensa elaboració: l’Enciclopèdia

de Pedagogia. Aquest projecte, que és

fruit de la col.laboració de molts dels nos-

tres socis, es troba en fase de planifica-

ció, i encara que no se’n pot veure cap

resultat, és una activitat complexa que

ha requerit molta dedicació per part de

qui la coordina i dirigeix, el nostre con-

soci i vicepresident Joan Mallart.

Pel que fa als grups de treball, la

Societat ha intentat crear alguns dels

grups que van ser proposats per la Comis-

sió Gestora el curs passat. Dels que es van

engegar, es manté actiu el grup de tre-

ball sobre la innovació a l’ensenyament.

Aquest grup ha fet dues o tres reunions,

en les quals s’ha concretat el seu objectiu

principal, això és, l’elaboració d’un estudi

que consti de les tres parts següents:

— L’estudi quantitatiu de les

innovacions registrades en els últims

deu anys.

— L’estudi qualitatiu de les re-

cerques etnogràfiques d’alguns centres.

— Un estudi dels centres més in-

novadors de Catalunya.

En principi, s’han elaborat uns

qüestionaris que han de ser emplenats

pels centres escolars considerats innova-

dors. El buidatge d’aquesta informació

fornirà dades per a aquest estudi, que

ens permetran conèixer millor la realitat

més immediata, i reconèixer el nivell

d’actualització de l’escola catalana.

Aquest grup de treball és obert, encara, a

la participació dels socis interessats.

Cal destacar la participació de la

Societat al cicle de conferències sobre «El

foc i el medi», organitzat per la Secretaria

Científica de l’Institut, amb la participa-

ció de Mercè Izquierdo, de la Universitat

Autònoma de Barcelona, que hi va inter-

venir el dia 29 de març amb la ponència

«Ens alimentem de sol: una proposta

curricular per a l’ESO».

D’altra banda, la Junta de la So-

cietat ha considerat oportú iniciar una

sèrie de contactes institucionals amb al-

tres associacions i societat properes en

els objectius i finalitats, a fi de compartir

iniciatives, si fos possible, i de projectar

la societat en el nostre entorn cultural i

social més immediat. Els contactes ini-

ciats són els següents:

— Entrevista del nostre presi-

dent amb la Federació de Moviments de

Renovació Pedagògica de Catalunya,

mantinguda a principis de l’any 2004.

— Entrevista amb l’Associació de

Mestres Rosa Sensat.

— Entrevista amb l’Institut Mu-

nicipal d’Educació de Barcelona.

— Converses amb la Junta de la

Societat Catalana d’Història de l’Edu-

cació de l’IEC, per a poder subscriure
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acords a l’hora d’organitzar actes que

puguin ser d’interès per als socis d’amb-

dues societats.

— Presentació de la SCP a l’As-

sociació de Pedagogs de Catalunya.

— Adhesió formal de la SCP al

Fòrum Social per l’Educació a Catalunya.

Publicació

Revista Catalana de Pedagogia, núm. 2

(2003). 412 p.

El novembre de 2003 s’enllestí

l’elaboració de la Revista Catalana de

Pedagogia, núm. 3 (2004), el contingut

de la qual té tres parts: un monogràfic

sobre «Educació social», una miscel.là-

nia sobre estudis reflexions i recerques, i,

finalment, un «Temps de memòria», de-

dicat al doctor Sanvicens.

En el moment de lliurar aquesta

memòria s’estaven elaborant els articles

referents al contingut del Seminari de

Tardor dedicat a «Educar la dimensió

religiosa humana», que s’inclouran a la

propera Revista Catalana de Pedagogia,

núm. 4 (2005).
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Societat Catalana d’Estudis Clàssics

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

President: Jaume Pòrtulas i Ambròs

Vicepresident: Joan Gómez i Pallarès

Secretària: Montserrat Nogueras i Hernàndez

Tresorer: Xavier Riu i Camps

Vocals: Jaume Almirall i Sardà

Mariàngela Vilallonga i Vives

Delegat de l’IEC: Carles Miralles i Solà

Nombre de socis: 201

en escena», organitzat per la Societat

Catalana d’Estudis Clàssics (SCEC), en

col.laboració amb el Departament de

Grec de la Universitat de Barcelona. Ins-

titut d’Estudis Catalans, 13 de maig de

2004, i Facultat de Filologia de la Uni-

versitat de Barcelona, 14 de maig de

2004. Comptà amb les intervencions se-

güents:

• Presentació, a càrrec de Jaume

Pòrtulas, president de la SCEC, i Maite

Clavo, responsable del col.loqui.

• «Els diàlegs socràtics de Plató

com a escenificació d’una synousia», a

càrrec d’A. Bosch i Veciana, Universitat

Ramon Llull.

• «El diàleg com a espai eròtic»,

a càrrec de J. Carruesco, Universitat Ro-

vira i Virgili.

Activitats

— Acte acadèmic d’inauguració del

curs 2003-2004 amb la conferència «El

problema de la poesia èpica bizantina»,

a càrrec del professor Ernest Marcos, de

la Universitat de Barcelona. Institut

d’Estudis Catalans, 11 de desembre de

2003.

— Conferència «Odysseus’ su-

preme exploit», a càrrec de la professora

Stephanie West, del Hertfort College

d’Oxford. Institut d’Estudis Catalans, 25

de març de 2004.

— Conferència «La veu de Tà-

natos en el mite grec», a càrrec de la pro-

fessora Montserrat Reig, de la Universi-

tat de Barcelona. Institut d’Estudis

Catalans, 4 de maig de 2004.

— Col.loqui «Pensament i diàleg
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• «Pensar amb el diàleg», a càr-

rec de Carles Garriga, Universitat de

Barcelona.

• «Vèncer en el diàleg: retòrica a

Èsquil i a Plató», a càrrec de Maite Cla-

vo, Universitat de Barcelona.

• «Diàlegs amb Silè», a càrrec de

Montserrat Nogueras, Universitat de Bar-

celona.

• «La vena còmica: extrema ra-

tio o principium sapientiae?», a càrrec

d’A. Beltrametti, Universitat de Pavia.

• «El diàleg teatral o el fracàs del

monòleg», a càrrec de J. Casas, Institut

del Teatre.

• «El diàleg narrat i la metamor-

fosi», a càrrec de Montserrat Reig, Uni-

versitat de Barcelona.

• «Il dialogo platonico tra teatro

e romanzo. Note a margine sulla morfo-

logia del “dialogo” nell’evoluzione di al-

cuni generi letterari», a càrrec de P. Pi-

notti, Universitat de Pavia.

• Taula rodona, amb els partici-

pants en el col.loqui, altres membres de

la Facultat de Filosofia i de l’Institut del

Teatre i el públic.

— Conferència «The origins of

the tale of the blood-drinking Hungar-

ians», a càrrec del Professor György Né-

meth, de la Universitat de Debrecen. Ins-

titut d’Estudis Catalans, 25 de maig de

2004.

— Curs d’actualització en litera-

tura grega i llatina, reconegut pel Depar-

tament d’Ensenyament i amb tres crèdits

de la Universitat de Barcelona. Institut

d’Estudis Catalans, del 30 de juny al 

9 de juliol. Hi hagué dues sessions dià-

ries, de dues hores cada una, i el progra-

ma fou el següent:

• «Homer», a càrrec de Carles

Miralles.

• «La lírica grega arcaica», a càr-

rec de Carles Garriga.

• «La historiografia grega», a

càrrec de Jaume Pòrtulas.

• «El cor de la tragèdia», a càr-

rec de Montserrat Nogueras.

• «L’espectacle teatral», a càrrec

de Xavier Riu.

• «Èsquil», a càrrec de Pierre Ju-

det de la Combe.

• «La comèdia grega», a càrrec

de Xavier Riu.

• «La novel.la grega», a càrrec

de Maite Clavo.

• «Lucreci i Virgili», a càrrec de

Javier Velaza.

• «Catul, Horaci i Marcial», a

càrrec de Joan Gómez i Pallarès.

• «La poesia hel.lenística», a càr-

rec de Jaume Almirall.

• «Ovidi i la tradició elegíaca», a

càrrec de Jaume Joan.

• «El teatre tràgic, de la Repú-

blica a Sèneca», a càrrec de Joan Josep

Mussarra.

• «El teatre còmic de la Repúbli-

ca», a càrrec d’Ignacio Adiego.

• «La historiografia llatina», a

càrrec de José Martínez Gázquez.
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Societat Catalana d’Estudis Numismàtics

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

President: Miquel Crusafont i Sabater

Vicepresident: Leandre Villaronga i Garriga

Secretària: Anna M. Balaguer i Prunés

Tresorer: Rafael Comas i Ezequiel

Vocal 1r: Antoni Turró i Martínez

Vocal 2n: Jaume Benages i Oliver

Vocal 3r: Xavier Sanahuja i Anguera

Delegat de l’IEC: Manuel Riu i Riu

Nombre de socis: 160

titució. Atès que el nostre fons ja s’havia

exhaurit i que molts dels nostres socis no

disposaven de l’obra, se’ls obsequià amb

un exemplar en una de les nostres ses-

sions.

— El dia 1 d’abril de 2004 es pre-

sentà el volum 33 de l’Acta Numismàtica

en un acte celebrat a l’IEC.

Conferències, congressos i cursos 

i col.laboracions

— A principi de curs, de l’1 al 4 d’octubre

de 2003, se celebrà a Andorra el col.loqui

«Circulació de mercaderies i xarxes co-

mercials dels Pirineus segles xiii-xix»,

organitzat per la Universitat de Tolosa II

(Le Mirail) i el Ministeri de Cultura del

Govern d’Andorra, en el qual participà

Presentació de publicacions

— A l’inici del curs 2003-2004, el dia 19

de novembre, la Societat Catalana d’Es-

tudis Numismàtics (SCEN) presentà el

llibre de Leandre Villaronga, La plata

emporitana de la Segona Guerra Púnica,

final del segle III aC. Amb aquesta obra

es clou la sèrie de cinc llibres, en els quals

l’autor ha tractat de manera exhaustiva

de les emissions de moneda de plata de

les seques d’Empúries i Roses a l’antigui-

tat. La presentació fou a càrrec de Josep

M. Nolla, de la Universitat de Girona.

— A finals del 2003 s’aconseguí

la cessió del fons de llibres de l’obra La

moneda catalana local, editat el 1990

amb la col.laboració de la Diputació de

Barcelona i que encara tenia aquesta ins-
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la nostra entitat amb la conferència

«Fluxos monetaris a través del Pirineu»,

de M. Crusafont i Anna M. Balaguer.

— A la tardor aparegueren les

actes del XI Congreso Nacional de Nu-

mismática, celebrat a Saragossa l’octu-

bre de 2002, en el qual la SCEN havia

participat amb aportacions de Leandre

Villaronga, Xavier Sanahuja, Miquel

Crusafont i Anna M. Balaguer.

— Del 15 al 18 de desembre de

2003, se celebrà el V Congrés d’Història

Moderna de Catalunya, organitzat per la

Universitat de Barcelona. La ponència

corresponent a història de la moneda fou

encomanada a la SCEN i realitzada per

M. Crusafont i Sabater amb el títol «Pro-

blemes monetaris i solucions descentra-

litzades».

— A finals d’any va aparèixer el

volum iv de l’obra El Modernisme, d’Edi-

cions l’Isard, que dirigeix Francesc Font-

bona, en què la SCEN participà amb

textos de M. Crusafont i Sabater en l’a-

partat dedicat a la medallística del Mo-

dernisme.

— El dia 1 d’abril de 2004 es

presentà la projecció comentada del ví-

deo La incògnita dels ibers. Aquest curt-

metratge fou produït per Televisió de

Catalunya amb la col.laboració de la

SCEN i la participació de L. Villaronga

i M. Crusafont. L’acte se celebrà a la

Sala Prat de la Riba de l’IEC, i hi assisti-

ren un gran nombre de socis i altres per-

sones interessades.

— El 15 de maig de 2004, M.

Crusafont pronuncià una conferència so-

bre la moneda feudal de Carcassona en

un acte acadèmic organitzat en honor

seu per la Société Française de Numis-

matique amb motiu d’haver-li estat con-

cedida la distinció Jeton de Vermeil que

atorga aquella prestigiosa societat fran-

cesa amb seu a la Biblioteca Nacional de

França.

— També dintre d’aquest curs hi

ha hagut una important col.laboració

amb estudiosos europeus, especialment

italians i anglesos, entorn de la descober-

ta i l’estudi d’una moneda d’or de Carle-

many de Ravenna, fins ara desconeguda.

Un estudiós sard, Enrico Piras, que man-

té habitual contacte científic amb la

SCEN, féu una consulta respecte d’a-

questa peça, de la qual acabava de tenir

coneixement. M. Crusafont estudià de-

tingudament el tema i elaborà un article

que Marcus Phillips, del consell de re-

dacció de Numismatic Chronicle, s’inte-

ressà a publicar en aquest prestigiós

anuari. També E. Arslan, director de la

Civiche Raccolte Numismatiche de Milà i

membre d’honor de la SCEN, s’interessà

per la descoberta d’aquesta nova peça

carolíngia i en remarcà la importància en

la correspondència mantinguda amb M.

Crusafont.

Premis i guardons

— El Cercle d’Études Numismatiques

de Bèlgica convocà enguany el seu premi
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quinquennal. Anna M. Balaguer, mem-

bre de dret del seu jurat, exercí el seu vot

en nom propi, com a investigadora guar-

donada l’any 1994, i féu constar la seva

pertinença a la SCEN de l’IEC.

— El 15 de maig de 2004, M.

Crusafont rebé de mans del president de

la Société Française de Numismatique,

M. Bompaire, el guardó Jeton de Vermeil

que aquella entitat li concedí en atenció

i en reconeixement públic a la seva ex-

tensa tasca com a autor i impulsor de

nombroses publicacions en l’àmbit de la

història de la moneda i de la numismà-

tica.

Banc de dades de moneda catalana

En relació al banc de dades, s’han dut a

terme una sèrie d’actuacions, com és ara

la de fotografiar i documentar les meda-

lles catalanes d’una important col.lecció

privada.

— També s’ha treballat en el

fons d’arxiu i d’encunys, procedent dels

artistes i joiers Masriera que conserva la

firma Bagues juntament amb el seu fons.

En aquesta tasca, el banc de dades de

moneda catalana ha col.laborat amb Isa-

bel Marín, que té en preparació un estu-

di sobre la producció medallística de

l’escultor Eusebi Arnau.

— S’ha facilitat la fotografia

d’una medalla d’Alfons XII a Pilar Vélez,

del Museu Marés, per a l’exposició «Les

joies dels Masriera» que ha realitzat la

Caixa d’Estalvis de Girona.

— En el curs d’aquestes i d’al-

tres recerques fetes enguany en fons me-

dallístics s’han descobert tres noves meda-

lles fetes per l’IEC, que fan augmentar les

que fins ara coneixíem i que vàrem do-

nar a conèixer en dos articles publicats a

l’Acta Numismàtica, núm. 31 (2001) i

núm. 33 (2003). Les noves medalles edi-

tades per l’IEC, ara en procés d’estudi i

documentació, són les tres següents:

• Premi Isidre Bonsoms, 1952,

amb bust de Miguel de Cervantes a l’an-

vers i escut català al revers sobre una co-

rona de llorer i roure, amb la llegenda

Institut d’Estudis Catalans, al voltant.

• Premi Francesc Vives, 1958,

amb bust a l’anvers i al revers una altra

varietat d’escut català coronat i ornat

també amb la llegenda Institut d’Estudis

Catalans.

• La tercera peça només té una

cara, on hi ha l’escut característic que

emprava l’IEC. Al voltant porta també

el nom complert d’aquesta institució, al

qual s’afegeix el de Barcelona. No porta

any. Al revés, hi consta el nom del fabri-

cant Bagues.

— També s’ha fotografiat i do-

cumentat un fons important de moneda

musulmana del període dels regnes de

taifes d’una col.lecció privada.

Atenció a consultes

Durant aquest curs s’han atès també un

gran nombre de consultes. En relaciona-

rem les més destacades, especialment les
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que han generat algun tipus d’informe

per escrit:

— P. Didier, arqueòleg, ens

adreçà una consulta sobre la identifica-

ció d’una moneda musulmana del cali-

fat de Còrdova, que fou atesa per A. Bo-

farull.

— J. Verdejo Sitges ens informa-

va, des d’Avilès, de diferents medalles

catalanes i demanava aclariments sobre

un gitó.

— J. Benezet, de la Catalunya

Nord, posà a la nostra consideració l’es-

tudi que havia fet sobre una moneda inè-

dita del comtat d’Empúries. També féu

altres consultes, com és ara la referent a

una pellofa inèdita de l’abadia de Santa

Maria d’Arles (Vallespir).

— J. Boada Salom, de Mallorca,

s’interessà per la bibliografia referent a

la història de la moneda mallorquina i

també pels ploms emesos en aquella illa.

— E. Piras, de Sardenya, féu

una consulta sobre la interpretació d’al-

guns esments monetaris en documents

dels segles xv-xvii.

— A. Vidal, de Mallorca, ha de-

manat l’estudi d’unes monedes mallor-

quines del segle xviii per tal de determi-

nar-ne l’autenticitat amb vista a la seva

eventual publicació.

— Gili ha fet diverses consultes

referents a la classificació de monedes

catalanes, especialment de les locals.

— S’han atès, igualment, dife-

rents consultes bibliogràfiques i també de

documentació de diverses peces que ens

ha adreçat especialment la firma Aureo,

així com d’altres de procedents de les fir-

mes X. F. Calicó o bé M. Hervera. També

les consultes habituals del Departament

de Monedes i Medalles del Fitzwilliam

Museum de Cambridge, amb el qual es

manté una continuada col.laboració.
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Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

Presidenta: Margarita Castañer i Vivas

Secretari: Francesc Santacana i Portella

Tresorera: Àngels Gil-Vernet

Vocals: Carles Llop Torné

Xavier Mayor Sargell

Andreu Ulied Seguí

Àlex Tarroja Coscuela

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

Nombre de socis: 284

Seminari de reflexió

Presentació de l’informe del seminari de

reflexió «Els ensenyaments d’urbanisme

i ordenació del territori a les universitats

catalanes», a càrrec de Margarita Casta-

ñer, Carme Bellet i Josep M. Llop. Insti-

tut d’Estudis Catalans, 5 de febrer de

2004.

En els darrers cursos, la SCOT ha

dedicat diversos seminaris de recerca a

fer un balanç sobre l’estat de la urbanís-

tica i l’ordenació del territori a Catalu-

nya. El seminari, que va donar peu a

l’informe esmentat, volia ser una darrera

reflexió sobre les formes i els continguts

de l’ensenyament de la disciplina. Aquest

cicle es va desplegar a través de gairebé

totes les universitats públiques catalanes

Els resultats de les eleccions catalanes i

la formació d’un nou Govern de la Gene-

ralitat van comportar canvis en la Junta

de la de la Societat Catalana d’Ordena-

ció del Territori (SCOT). El president,

Jordi Cañas, i dos vocals, Jordi Julià i

Juli Esteban, van ser cridats a ocupar

alts càrrecs a l’Administració de la Ge-

neralitat de Catalunya. De resultes d’a-

quest fet, tots ells van presentar la seva

renúncia com a membres de la Junta de

la SCOT.

Davant d’aquest fet excepcional,

i emparats en el punt 7 de l’article 9

dels Estatuts de la SCOT, vàrem creure

oportú nomenar tres nous vocals amb

caràcter interí fins a les properes elec-

cions.
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i va permetre dibuixar el mapa actual

dels estudis universitaris propers a aques-

tes matèries, conèixer els seus problemes,

contrastar enfocaments i mètodes i ava-

luar el conjunt de la situació. A més,

aquest periple va servir per a fer un diag-

nòstic i treure conclusions sobre aquest

àmbit i proposar la creació d’un institut

dedicat a l’urbanisme i l’ordenació del

territori.

Conferència

La SCOT, conjuntament amb l’Associa-

ció Catalana de Ciència Regional, va or-

ganitzar la conferència «L’ordenació

territorial urbana: nous temps, noves

polítiques», a càrrec d’Oriol Nel.lo, secre-

tari de Planificació Territorial de la Ge-

neralitat de Catalunya. Ateneu Barce-

lonès, 7 de juliol de 2004.

Premi de la Societat Catalana 

d’Ordenació del Territori 

per a estudiants

Premi instituït l’any 1999. Enguany es

convocà per tercera vegada.

El premi, que té periodicitat

biennal, s’alterna amb el Premi Catalu-

nya d’Urbanisme, i és ofert a un estudi

diagnòstic d’una àrea urbana o territo-

rial de Catalunya o bé a un projecte o

proposta d’ordenació d’una àrea territo-

rial o urbana de Catalunya.

La dotació del premi és de nou-

cents euros (900 €). Es poden concedir

fins a dos accèssits.

Els candidats han de presentar

un document resum del treball d’un mà-

xim de vint pàgines en format ISO A4 o

ISO A3.

El jurat pot demanar el treball

complet dels candidats seleccionats per a

estudiar-lo amb més detall.

Aquest curs, la ponència, forma-

da per Rafel Llussà, Àlex Tarroja i Mita

Castañer, va acordar per unanimitat no

adjudicar el premi, al qual s’havien pre-

sentat els treballs següents: Reestructu-

ració capitalista, transformacions urba-

nes i agents actuants al 22@Barcelona,

de Jordi Boixader Solé, i Diagnosi am-

biental de la part alta de la conca de la

Noguera Pallaresa, i adequació a la di-

rectiva marc de l’aigua, de Mònica Bardi-

na Martín.

Anuari Territorial de Catalunya 2003

Durant aquest curs s’ha estat elaborant,

conjuntament amb la Diputació de Bar-

celona, l’Anuari territorial de Catalunya

2003, dirigit per Àlex Tarroja i Juli Este-

ban. Pretén ser una publicació anual que

reculli els fets més importants de caire ter-

ritorial que han succeït al llarg de l’any,

presenti les seqüències dels processos més

significatius que s’han desenvolupat din-

tre d’aquest període i faci una avaluació

conjunta dels esdeveniments. La finalitat

de l’anuari és facilitar informació sobre

l’evolució del territori que pugui ser d’u-

tilitat com a material de consulta per a

estudiosos d’aquesta disciplina, i que tam-
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bé serveixi, en general, per a mantenir la

memòria dels fets que tenen transcendèn-

cia per a l’esdevenidor territorial.

Pàgina web

Durant aquest curs s’ha estat elaborant

el disseny d’una nova pàgina web inter-

activa.

Publicació

Ensenyaments d’urbanisme i ordenació

del territori a les universitats catala-

nes. 2003. 32 p. (Quaderns de la

SCOT; 10) [Coordinadora: Margari-

ta Castañer. Redactors: Josep Maria

Llop i Carme Bellet]
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Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana

Any de fundació: 1982*

Junta Directiva

President: Jordi Monés i Pujol-Busquets

Vicepresidents: Salomó Marquès i Sureda

Bernat Sureda i Garcia

Secretari: Conrad Vilanou i Torrano

Tresorer: Ramon Tarros i Espluga

Vocals: Joan Florensa i Parés

Josep Gotsens i Armero

Montserrat Guerrera i Llach

Joana Noguera i Arrom

Joan Soler i Mata

Julià Vilar i Herms

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

Nombre de socis: 88

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

La Societat, des de desembre del

2001, s’ha integrat com a filial a l’Institut

d’Estudis Catalans, per la qual cosa hem

hagut d’adaptar-nos a l’organització d’a-

questa institució quant a diversos aspec-

tes, especialment l’estatutari i el financer,

procés que ja està totalment acabat.

Activitats

— Organitzades per l’Ajuntament de Fi-

gueres i la nostra Societat, amb el suport

A principis de la dècada dels setanta del

segle passat, un grup de persones inte-

ressades per la història de l’educació

van decidir reunir-se periòdicament per

a intercanviar experiències, bibliogra-

fia, estudis, lectures, etc. Aquest grup,

l’any 1977, va organitzar unes Jornades

d’Història de l’Educació als Països Ca-

talans. La Societat es va legalitzar l’any

1983, mentre tenien lloc les 5es Jorna-

des a la ciutat de Vic.

M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

03
-2

00
4

550

Memòria 2003-2004 - 8  29/12/05  11:25  Página 550



i la col.laboració de diverses entitats i

associacions, entre les quals destacarem

la Facultat de Ciències de l’Educació de la

Universitat de Girona, se celebraren les

16es Jornades d’Història de l’Educació

als Països Catalans, dedicades a la reno-

vació pedagògica, que iniciaren ara fa

cent anys els mestres rurals de l’Alt Em-

pordà. Tingueren lloc a la capital de l’Alt

Empordà, els dies 12, 13 i 14 de novem-

bre de 2003.

• Pel que fa a les conferències

d’inauguració i de clausura, la primera,

presidida per l’alcalde de Figueres, va

ser a càrrec de Joan Pere Bihan, director

de les escoles La Bressola, sobre «El crei-

xement de les escoles catalanes a la Cata-

lunya Nord». Quant a la de clausura, el

professor Jürgen Helmchen, de la Uni-

versitat Westfaliana Wilhelm de Müns-

ter, va tractar el tema «Quelle Europe?

Quelle Histoire? Quelle Université?». Re-

sulta difícil resumir la riquesa de dades

de la primera i la profunditat de la sego-

na. De la primera, se n’ha publicat un re-

sum a les Actes de les Jornades, i la sego-

na està previst publicar-la en un proper

número de la revista de la Societat Edu-

cació i Història.

• En relació amb les activitats

acadèmiques dutes a terme durant aques-

tes Jornades, hi va haver tres sessions de

treball, en les quals un relator resumia

les comunicacions del seu grup respectiu

i coordinava la discussió posterior. Els

temes de les sessions van ser els se-

güents: «Experiències i mestres renova-

dors del segle xx i mestres renovadors de

l’Alt Empordà»; «Renovació pedagògica

en l’educació no formal i el joc» i «Expe-

riències de renovació pedagògica a l’eta-

pa democràtica».

• Al Museu Empordà de Figue-

res i al castell de Peralada van tenir lloc

dues taules rodones, amb participació de

professors de les universitats de Barcelo-

na, Salamanca, Girona, Santiago de Com-

postel.la, Valladolid, València, i de l’Ins-

titut Professional del Clot: «Renovació

pedagògica en l’àmbit no formal a la se-

gona meitat del segle xx» i «Renovació

pedagògica a la segona meitat del segle

xx a Galícia, País Basc i Castella».

A partir del contingut de les co-

municacions i de les discussions que es

van encetar en els grups de treball, hom

pot arribar a algunes conclusions:

Malgrat que coneixem els objec-

tius, les contradiccions i les realitzacions

del moviment de renovació pedagògica,

especialment en el terreny de les escoles i

les institucions públiques, en el període

1900-1939, resten encara molts buits

per estudiar, quant a realitzacions i per-

sonatges, d’una manera particular en el

camp privat i en tot allò que es va realit-

zar a comarques.

Pel que fa a l’etapa de la renova-

ció pedagògica que comença als anys

cinquanta del segle passat, historiogràfi-

cament en una fase de sedimentació, s’e-

videncia la importància que ha tingut
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l’educació no formal en el món educatiu,

en el cas del Principat, així com també

les noves fórmules que utilitzarà l’Estat,

aproximadament a partir dels anys sei-

xanta del segle xx, per a reutilitzar l’edu-

cació no formal com a forma de control

ideològic.

També se’ns donà a conèixer a

través de protagonistes d’excepció, des

de diferents perspectives, el relleu que

adquireix el moviment renovador arreu

dels Països Catalans i les seves formes de

penetració a la resta de l’Estat.

Finalment, volem constatar que

la inclusió del joc com a eina educativa,

historiogràficament, ha potenciat, amb

un cert èxit, una especialitat que fa anys

que té un pes important en alguns països

europeus, com França, per exemple. És

una bona notícia.

• Entre les activitats no específi-

cament acadèmiques, destacarem la pre-

sentació d’un llibre, les visites als aigua-

molls de l’Empordà, a centres educatius

de l’Alt Empordà i a la ciutat de Perela-

da, i les visites guiades als museus Dalí i

del Joguet de Figueres i de l’Albera a la

Jonquera.

El nombre de persones inscrites a

aquestes Jornades ha estat de cent trenta,

de les quals, el 83 % procedia del Princi-

pat, el 6 % de les Illes, el 5,5 % del País

Valencià i el 5,5 % de la resta de l’Estat

espanyol. El 55 % eren estudiants, en or-

dre d’importància percentual, de les uni-

versitats de Girona, Ramon Llull - Blan-

querna, Rovira i Virgili, Barcelona, Illes

Balears, València, Autònoma, Lleida i

Santiago de Compostel.la; el 30 %, pro-

fessors universitaris dels centres de Gi-

rona, Barcelona, les Illes Balears, Rovira

i Virgili, València, Ramon Llull - Blan-

querna, Vic i Lleida; el 6 %, professors

procedents d’altres universitats de l’Es-

tat espanyol; el 6 %, professors no uni-

versitaris, i un 3 %, membres d’altres

associacions vinculades a la renovació

pedagògica.

— El dia 16 de juny van tenir

lloc les III Jornades de Joventut i Educa-

ció: «La joventut en la història».

Es presentaren les ponències se-

güents:

• «Els joves i la reeducació», a

càrrec de Fèlix Santolaria, de la Univer-

sitat de Barcelona.

• «Els joves i l’esport», a càrrec

de Xavier Pujadas, de la Universitat Ra-

mon Llull.

• «Les polítiques de joventut du-

rant el període democràtic», a càrrec de

Pere Soler, de la Universitat de Girona.

— El dia 28 de juny, juntament

amb l’Institut de Ciències de l’Educació

de la Universitat de Barcelona, es féu la

presentació de l’obra de Norbert Bil-

beny, professor d’estètica de la Universi-

tat de Barcelona, Ètica intercultural, a

càrrec de Miquel Martínez, director de

l’Institut de Ciències de l’Educació, a la

Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis

Catalans.
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— Participació de dos membres

de la Societat a ISCHE 26, la Internatio-

nal Standing Conference for the History

of Education, que enguany versava sobre

el tema «New Education: Genesis and

Metamorphoses», i que va tenir lloc a la

Universitat de Ginebra del 14 al 17 de ju-

liol de 2004. La seva comunicació va ver-

sar sobre «Els pedagogs catalans i l’Insti-

tut Rousseau de Ginebra 1912-1939».

Publicacions

S’han publicat les Actes de les Jornades,

un llibre de 561 pàgines, on figuren la

conferència inaugural, les ponències i

les comunicacions; no hi consten la con-

ferència de clausura i les taules rodones,

que estan en procés de publicació.

Durant les Jornades es va presen-

tar una petita biografia de Rosa M. Mar-

cet i Guillamot sobre Josep Mallart i

Cutó, un precursor de la psicopedagogia.

L’interès d’aquesta obra rau sobretot en

el fet que ens presenta el personatge des

de dins a través dels testimoni dels seus

familiars més íntims, atès que la seva tra-

jectòria professional és prou coneguda.

Pel que fa a la revista de la Socie-

tat, una sèrie d’entrebancs han originat

un retard en la seva publicació, i el maig

de 2004 es publicà el número 6 de la re-

vista Educació i Història. Es tracta de la

publicació continuadora del Butlletí In-

formatiu de la nostra Societat, del qual

n’havien sortit nou números.

Altrament, la Societat, col.lecti-

vament o individualment, participa de

manera activa en l’elaboració del projec-

te Enciclopèdia de Pedagogia, especial-

ment en els temes de caràcter històric.
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Institució Catalana d’Estudis Agraris

Any de fundació: 1984

Junta Directiva

President: Joan Ràfols i Casamada

Vicepresident: Ramon Lluís Lletjós i Castells

Secretari: Albert Tehàs i Puig

Tresorer: Joan Palet i Casas

Coordinadors:

Secció d’Agricultura Francesc Domingo Olivé

Secció de Ramaderia Josefina Plaixats i Boixadera

Secció de Protecció Vegetal Josep M. Espelta i Guardia

Secció d’Ornamentals Josep Montaner i Giró

Secció de Sòls Oriol Ortiz i Perpinyà

Secció de Viticultura i Enologia Josep M. Puiggrós i Jové

Secció de Forestal Jordi Riera i Mora

Secció d’Estudis Rurals Raimon Roda i Noya

Vocals: Anna Jacas Benages

Joan Saus i Arús

Jordi Ticó i Maluquer

Joan Pere Vilà-Hors

Delegat de l’IEC: Josep Vigo i Bonada

Nombre de socis: 407

— Secció d’Ornamentals

— Secció de Protecció Vegetal

— Secció de Ramaderia

— Secció de Sòls

— Secció de Viticultura i Eno-

logia

La Institució Catalana d’Estudis Agraris

(ICEA) té vuit seccions, que són les se-

güents:

— Secció d’Agricultura

— Secció d’Estudis Rurals

— Secció de Forestal
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Cursos

XX Edició de Monografies de Paisatgisme

i Jardineria

Monografies organitzades per la Secció

d’Ornamentals de la ICEA, que coordinà

Josep Montaner i Giró. Realitzades a

l’Institut d’Estudis Catalans, del 24 de

febrer al 21 d’abril de 2004.

— Monogràfic I. «Xerojardineria

i jardí mediterrani»

Professorat: Xavier Bellido i Oje-

da, expert en jardineria; Sílvia Burés i

Pastor, doctora en enginyeria agrònoma,

Universitat de Geòrgia; Pere Cabot i

Roig, enginyer agrònom, Departament

de Tecnologia Hortícola de l’Institut de

Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

(IRTA); Josep Cirera i Clotet, enginyer

agrònom, Semillas Fitó; Robert Savé i

Montserrat, doctor en ciències biològi-

ques, Departament de Tecnologia Hortí-

cola de l’IRTA; Josep M. Vives de Qua-

dras, enginyer agrònom, Servei de Sanitat

dels Vegetals del Departament d’Agri-

cultura, Ramaderia i Pesca de la Genera-

litat de Catalunya.

— Monogràfic II. «Tractament

de la vegetació en espais públics»

Professorat: Lluís Abad i Garcia,

tècnic especialista en jardineria, mestre

jardiner i professor de jardineria; Núria

Abad i Mach, biòloga i investigadora del

Departament de Biologia Vegetal de la

Facultat de Biologia, Universitat de Bar-

celona; Bet Figueras i Ponsa, arquitecta

paisatgista, paisatgista de l’Àrea Metro-

politana de Barcelona i professora de ta-

ller a l’Escola Tècnica Superior d’Arqui-

tectura de Barcelona; Josep Lascurain i

Golferichs, biòleg i consultor ambiental;

Josep M. Vives de Quadras, enginyer

agrònom, Servei de Sanitat dels Vegetals

del Departament d’Agricultura, Ramade-

ria i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

— Monogràfic III. «Parcs i soste-

nibilitat»

Professorat: Josep Antequera i

Baiget, coordinador tècnic de l’Observa-

tori de la Sostenibilitat, Càtedra UNES-

CO a la Universitat Politècnica de Cata-

lunya en Tecnologia, Desenvolupament

Sostenible, Desequilibris i Canvi Global;

Ramon Arandes i Renu, enginyer de ca-

mins, canals i ports, i director del Projec-

te Nivell Freàtic de l’Ajuntament de Bar-

celona; Albert Ferri i Pellicer, consultor

en qualitat i medi ambient; Josep Mon-

taner i Giró, enginyer tècnic agrícola i

coordinador de la Secció d’Ornamentals

de la ICEA; Marian Sardà i Rico, engi-

nyera tècnica agrícola i tècnica de Medi

Ambient a l’Ajuntament de Castelldefels.

Curs sobre el cava

Organitzat per la Secció de Viticultura i

Enologia. Institut d’Estudis Catalans, 25

i 26 de febrer de 2004.

1a sessió. Dimecres 25 de febrer

— «Importància econòmica del cava»,

a càrrec de Josep M. Puiggròs, coordi-

nador de la Secció de Viticultura i Eno-

logia.
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— «Viticultura», a càrrec de Pere

Guilera, tècnic viticultor i elaborador de

cava.

— «Enologia: vinificació dels vins

blancs i el cava», a càrrec de Joana Viñas,

directora tècnica de Raventós i Blanc, SA.

2a sessió. Dijous 26 de febrer

«Introducció al tast i el maridatge», a càr-

rec de Joana Viñas.

3a sessió. Dissabte, 10 de juliol

Visita pràctica a la zona del Penedès.

Jornades i confèrencies

Fira Agrària de Sant Miquel

Jornada tècnica: «La seguretat alimentà-

ria i la informació». Lleida, 29 de setem-

bre de 2003.

La inauguració de la jornada fou

a càrrec de Joan Ràfols i Casamada, pre-

sident de la Institució Catalana d’Estudis

Agraris.

Durant el transcurs d’aquesta jor-

nada van tenir lloc les conferències se-

güents:

— «Paper fonamental dels ali-

ments transgènics en la millora de l’ali-

mentació mundial», a càrrec de Delfí Bios-

ca, director general de Syngenta Seeds.

— «Avaluació del risc per part

dels comitès científics», a càrrec de Joa-

quim Brufau, cap del Departament de

Nutrició Animal - IRTA, i membre del

panell d’alimentació animal.

— «L’etiquetatge i la importàn-

cia de la informació que transmet, o hau-

ria de transmetre, al consumidor», a càr-

rec d’Antoni Casademont, responsable de

política alimentària de la Unió de Pagesos.

— «Què entenem a Occident i què

entenen els països en desenvolupament

per “seguretat alimentària”», a càrrec de

Jesús Domingo, professor de l’Institut

Tècnic Agrari Bell-lloc del pla de Girona.

— «Avaluació del risc. Gestió de

la seguretat alimentària», a càrrec de Jo-

sep Mestres, professor de l’Escola Supe-

rior d’Agricultura de Barcelona i director

dels Laboratoris Ceinal.

— «Impacte social de la infor-

mació mediàtica sobre la seguretat ali-

mentària», a càrrec de Josep Sancho,

professor de la Facultat de Biologia de la

Universitat de Barcelona.

Taula rodona col.loqui, amb la

participació dels ponents. Moderador:

Carles Bernat, membre d’Agroprés i de

la ICEA.

Cloenda de la jornada, a càrrec

de Jordi Sala Casarramona, president

d’Agroprés.

Jornada sobre «La varietat picapoll»

La Institució Catalana d’Estudis Agraris,

amb aquesta jornada, obrí un cicle d’acti-

vitats centrat en les varietats autòctones

del nostre país. S’escollí per començar la

varietat picapoll, autòctona de la deno-

minació d’origen del Pla de Bages i única

a l’Estat espanyol. La jornada fou orga-

nitzada per la Secció de Viticultura i

Enologia de la Institució Catalana d’Es-

tudis Agraris, amb la col.laboració del
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Consell Regulador de la denominació

d’origen del Pla de Bages. Manresa, 29

de novembre de 2003.

Al llarg d’aquesta jornada es pro-

nunciaren les conferències següents:

— «Característiques de la deno-

minació d’origen», a càrrec de Valentí

Roqueta, president de la denominació

d’origen Pla de Bages.

— «Característiques de la varietat

picapoll», a càrrec de Joan Soler, enòleg.

També es dugueren a terme di-

verses visites:

— Visita al Celler Cooperatiu

d’Artes, discussió i tast sobre els seus

vins a base de la varietat picapoll, acom-

panyats per Víctor Berenguer, enòleg.

— Visita als cellers i finca Masies

d’Avinyó, discussió sobre les elabora-

cions de vins varietals picapoll i visita de

barraques de vinya, acompanyats per

Joan Soler, enòleg.

La jornada es va acabar amb un

dinar al Restaurant l’Abadal de Santa

Maria d’Horta d’Avinyó.

Jornada seminari «Nous aspectes 

en la fertilització nitrogenada 

dels cultius extensius»

Tingué lloc al Centre Cultural de Molle-

russa, el 17 de desembre de 2003, i s’hi

pronunciaren les conferències següents:

— «Pràctiques i recomanacions

actuals d’adobat nitrogenat en cultius

extensius», a càrrec de Rafel Pina i Rosa

Bisa, Associació de Tècnics d’ADV.

— «Pràctiques d’adobat en blat

de moro: resultats prelimilars de les en-

questes del projecte Trama», a càrrec de

Maite Sisquella, Àrea de Cultius Extensius

del Centre Universitat de Lleida - IRTA.

— «Ús d’inhibidors de la nitrifi-

cació en la fertilització orgànica i mineral

dels cereals», a càrrec d’Israel Carrasco,

COMPO Agricultura.

— «Reducció del rentat de nitrats

mitjançant l’ús de cultius captadors de N»,

a càrrec d’Eric Justes, INRA-Toulouse.

També es féu una sessió de pòs-

ters, que va incloure les presentacions se-

güents:

— «Influència de la inhibició de

la ureasa en la eficiència del N», a càrrec

de Michael Basten, Hydro Agri, SA.

— «Efecte del nitrogen sobre la

qualitat i la composició proteica del gra

de blat», a càrrec d’Àlex Abad, Àrea de

Cultius Extensius del Centre Universitat

de Lleida - IRTA.

La jornada va acabar amb una

taula rodona amb la participació de tots

els ponents.

VI Jornada de Protecció Vegetal

Va ser organitzada per la Secció de Protec-

ció Vegetal, i tingué lloc a l’Institut d’Es-

tudis Catalans, el dia 6 de febrer de 2004.

S’hi van presentar vint-i-una co-

municacions. Joan Tous, enginyer agrò-

nom i coordinador dels treballs R+D de

l’IRTA de Mas Bové, va fer la conferèn-

cia inaugural: «Problemàtica i noves tèc-
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niques de conreu de les plantacions d’o-

livera».

Cicle de conferències sobre 

«El foc i el medi»

Va tenir lloc a l’Institut d’Estudis Cata-

lans, el 15 de març de 2004. S’hi pro-

nunciaren les conferències següents:

— «El foc, font de vida», a càr-

rec de Josefina Plaixats, de la Universitat

Autònoma de Barcelona.

— «El foc, coadjuvant en la pro-

ducció d’aliments», a càrrec de Carles

Bernat, de l’Escola Superior d’Agricultu-

ra de Barcelona.

Mercat del Ram de Vic

Jornades tècniques que tingueren lloc a

Vic, el 31 de març de 2004. S’hi pronun-

ciaren les conferències següents:

— «Ramaderia extensiva de boví:

producció de carn de qualitat», a càrrec

d’Ángel Ruiz Mantecon.

— «Tractaments naturals en ra-

maderia», a càrrec d’Albert Folch.

Foren organitzades per la Secció

de Ramaderia de la ICEA, conjuntament

amb l’Institut Municipal de Promoció i

Economia de Vic (ImpeVic).

Universitat Catalana d’Estiu

XIX Jornada d’Agricultura a Prada: 

«La restauració del paisatge agrícola»

Tingué lloc al Liceu Renouvier de Prada

de Conflent, el 23 d’agost de 2004. S’hi

pronunciaren les conferències següents:

— Obertura de la jornada, a càr-

rec d’Antoni Siurana, conseller d’Agri-

cultura, Ramaderia i Pesca de la Genera-

litat de Catalunya.

— Presentació de la jornada, a

càrrec de Josep M. Puiggrós, coordinador

de la jornada.

— «Introducció a què entenem

com a paisatge», a càrrec de Raimon

Roda, enginyer agrònom.

— «Restaurar el sòl per recupe-

rar el paisatge», a càrrec d’Oriol Ortiz,

professor de la Universitat Autònoma de

Barcelona.

— «El perquè de la gestió del

paisatge», a càrrec de Pere Guilera, viti-

cultor i elaborador de cava.

— «Impactes i restauració del

paisatge agrari: l’exemple a l’Alt Pe-

nedès», a càrrec de Jaume Busquets,

geògraf paisatgista, Universitat de Bar-

celona.

— «La problemàtica del paisat-

ge rural a la comarca del Baix Ebre», a

càrrec de Josep Aragonés, director del

Consorci de Serveis Agroambientals de

les Comarques del Baix Ebre i Montsià.

— «Preservació del paisatge de

la zona de Banyuls», a càrrec de Roger

Rull, batlle de Banyuls de la Marenda, i

Bernard Soperas, vinyater de Banyuls de

la Marenda.

Taula rodona i debat amb la par-

ticipació de tots els ponents.

Cloenda, a càrrec de Joan Ràfols,

president de la ICEA.
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Tertúlies

El primer dilluns de cada mes, la Secció

de Protecció dels Vegetals organitza una

tertúlia en què participen ponents ex-

perts en el tema dels vegetals.

També la Secció d’Estudis Rurals

es reuneix en una petita tertúlia un cop

el mes.

Visita guiada

«L’agricultura del passat: experimenta-

ció en agricultura arqueològica». Museu

Arqueològic de l’Esquerda, Roda de Ter

(Osona), 12 de juny de 2004.

En la visita guiada es van expli-

car la metodologia i els resultats del tre-

ball realitzat en el jaciment arqueològic

de l’Esquerda a partir del contingut d’un

graner de l’època medieval. Fa més de

deu anys que es desenvolupa un experi-

ment sobre la producció agrícola usant les

tècniques disponibles en aquella època.

Premi per a estudiants

Premi instituït el 1983 i ofert a un treball

d’investigació, bibliogràfic o d’assaig so-

bre agricultura. Aquest curs es convocà

per vintena vegada. La ponència, forma-

da per Josep M. Puiggrós i Jové, Joan Rà-

fols i Casamada, Joan Saus i Arús, i, com

a secretari, Albert Tehàs i Puig, acordà

atorgar el premi al treball Eficàcia del

raigràs i del nap d’hivern com a cultius

captadors de nitrogen en un sistema de

monocultiu de blat de moro de regadiu,

de Miquel Duran i Ros, i dos accèssits als

treballs Efecte d’una varietat transgèni-

ca de panís amb la capacitat insecticida

de Bacillus thuringiensis Berliner sobre

el desenvolupament i reproducció de

Rhopalosiphum padi L., de Belén Lum-

bierres i Bardají, i Absorció d’hidroxi-

anàlegs de la metionina en l’intestí de

pollastre, de Raquel Martín Venegas.

La dotació del premi és de sis-

cents euros (600 €). Es poden concedir

fins a dos accèssits. Un extracte del tre-

ball es publica a la revista Quaderns

Agraris.

Publicació

Quaderns Agraris, núm. 28 (2003).
C

O
M

IS
SI

Ó
 D

E
 S

O
C

IE
T

A
T

S 
FI

L
IA

L
S

559

Memòria 2003-2004 - 8  29/12/05  11:25  Página 559



Societat Catalana de Comunicació

Any de fundació: 1985

Junta directiva

President: Josep M. Martí i Martí

Vicepresidenta: Maria Corominas i Piulats

Secretari: Martí Petit i Bozzo

Tresorer: Carles Singla i Casellas

Vocals: Carmina Crusafon i Baqués

Llúcia Oliva i de la Esperanza

Madga Sellés i Quintana

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

Nombre de socis: 115

cia Oliva. Participants: Joaquim Nadal,

conseller de Política Territorial i Obres

Públiques de la Generalitat de Catalu-

nya; Joan Manuel Tresserras, Consell

Audiovisual de Catalunya; Joan Fran-

cesc Cánovas, membre del Consell d’Ad-

ministració de la Corporació Catalana de

Ràdio i Televisió; Manel Raya, TV3, i

Jordi Grau, director adjunt general d’El

Punt.

— Ponència homenatge a Ma-

nuel Vázquez Montalbán, a càrrec de

Lluís Gómez Mompart, soci de l’SCC.

— Presentació de comunicacions

per part dels socis i relació de tesis.

— Informe sobre l’estat de la co-

municació, a càrrec d’Emili Prado, ca-

tedràtic de la Universitat Autònoma de

Assemblea General ordinària

El dia 28 d’abril de 2004 tingué lloc

l’Assemblea General ordinària de la So-

cietat Catalana de Comunicació (SCC),

en la qual es va procedir a la renovació

parcial de la Junta Directiva. Els càrrecs

que van ser renovats foren el de vicepre-

sident, tresorer i dos vocals. La composi-

ció de la Junta quedà com s’indica més

amunt.

Activitats generals

XIV Conferència Anual a Girona

Es va celebrar a l’Institut d’Estudis Giro-

nins, el 5 de juny de 2004.

El programa fou el següent:

— Taula rodona: «Informació,

manipulació i poder». Moderadora: Llú-
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Barcelona i director d’Euromonitor i

d’Usamonitor.

Activitats en col.laboració 

amb altres entitats

— Col.laboració en el Màster Internacio-

nal d’Animació Audiovisual, de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona.

— La Societat col.laborà en el

VII Col.loqui Aula d’Història del Perio-

disme «Diari de Barcelona»: «La ràdio i

els arxius sonors com a patrimoni docu-

mental». Organitzat conjuntament amb

els Estudis de Periodisme de la Universi-

tat Pompeu Fabra i l’Arxiu Històric de la

Ciutat de Barcelona, el 14 de juny de

2004, a l’Auditori de la Universitat Pom-

peu Fabra.

L’objectiu del VII Col.loqui fou

la trobada i l’intercanvi d’informació i

punts de vista entre investigadors en his-

tòria del periodisme, investigadors en do-

cumentació periodística i responsables

d’arxius, centres de documentació i bi-

blioteques sobre l’estat de la qüestió en

relació amb la ràdio i els arxius sonors

com a patrimoni documental.

El Col.loqui es desenvolupà se-

guint el programa següent:

• Conferència «Els arxius sonors

i la nostra memòria», per Armand Balse-

bre, catedràtic de Comunicació Audiovi-

sual de la Universitat Autònoma de Bar-

celona.

• Presentació de casos: emissores

de ràdio. Xavier Sánchez, Ràdio Barcelo-

na; Manuel Arranz, Radio Nacional de Es-

paña, i Cristina Dachs, Catalunya Ràdio.

• Conferència «Els guions de rà-

dio: possibilitats de recerca històrica»,

per Clara Arbuès, historiadora.

• Presentació de casos: fons do-

cumentals i històrics. Margarita Estanyol,

Biblioteca de Catalunya; Rosa Cruellas i

Imma Navarro, Arxiu Nacional de Cata-

lunya, i Lluís Úbeda, Arxiu Històric de la

Ciutat de Barcelona.

Torn obert de paraules, amb el

moderador Xavier Tarraubella, director

de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Bar-

celona.

— Els dies 18 i 19 de novembre

de 2004 es va fer el VII Congrés de l’As-

sociació d’Historiadors de la Comunica-

ció, d’àmbit internacional, organitzat

pels Estudis de Periodisme de la Uni-

versitat Pompeu Fabra de Barcelona.

En aquesta edició, el Congrés tractà el

tema de «25 anys de llibertat d’expres-

sió», a propòsit del primer quart de se-

gle de vigència de la Constitució espa-

nyola de 1978.

Aquesta trobada constà de cinc

sessions temàtiques, englobades en tres

àrees: aspectes generals, periodisme i

comunicació audiovisual i publicitat,

amb taules de treball on es presentaren

les comunicacions acceptades, i una ses-

sió metodològica que portà per títol:

«Internet en la investigació de la histò-

ria de la comunicació». Durant el Con-

grés se celebrà l’Assemblea General de

C
O

M
IS

SI
Ó

 D
E

 S
O

C
IE

T
A

T
S 

FI
L

IA
L

S

561

Memòria 2003-2004 - 8  29/12/05  11:25  Página 561



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

03
-2

00
4

562

l’Associació d’Historiadors de la Comu-

nicació.

La revista de la SCC, Treballs de

Comunicació, publicarà en el número 19

una àmplia ressenya del Congrés, que in-

clourà la conferència inaugural i la

transcripció de les sessions, el resum de

les comunicacions a càrrec dels relators i

els debats subsegüents.

Publicació

Treballs de Comunicació, núm. 18 (de-

sembre 2003): XII Conferència Anual

de la SCC 2002.
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Societat Catalana de Llengua i Literatura

Any de fundació: 1986

Junta Directiva

President: August Bover i Font

Vicepresident: Josep Massot i Muntaner

Secretari: Joan Anton Rabella i Ribas

Tresorera: Montserrat Alegre i Urgell

Vocals: Joan Armangué i Herrero

Mila Segarra i Neira

Delegat de l’IEC: Josep Moran i Ocerinjauregui

Nombre de socis: 327

Acte d’homenatge a Joaquim Ruyra 

en el centenari de Marines i boscatges

(1903-2003)

Institut d’Estudis Catalans, 3 de novem-

bre de 2003.

La SCLL va col.laborar en l’orga-

nització de l’acte d’homenatge de la Sec-

ció Filològica a Joaquim Ruyra. Aquest

acte, que van presentar Josep Laporte,

president de l’Institut d’Estudis Cata-

lans; Joan Martí i Castell, president de la

Secció Filològica; August Bover, presi-

dent de la nostra societat, i Núria Albó,

vicepresidenta de l’Associació d’Escrip-

tors en Llengua Catalana, va consistir en

cinc conferències:

— «El cognom de Ruyra: etimo-

logia i pronúncia», a càrrec de Josep Mo-

ran, membre de la Secció Filològica i pro-

fessor de la Universitat de Barcelona.

Durant el curs 2003-2004, la Societat

Catalana de Llengua i Literatura (SCLL)

ha estat l’organitzadora o ha participat

en l’organització de les activitats se-

güents:

Activitats

Cicle de conferències 

«Introducció a la literatura catalana

medieval i contemporània»

Centre Cívic de la Casa Golferichs, Bar-

celona, octubre-novembre de 2003.

Durant la tardor se celebraren

dues conferències de caràcter divulgatiu

sobre literatura catalana: una, a càrrec

de Carme Arnau, sobre La plaça del Dia-

mant de Mercè Rodoreda, i l’altra, a càr-

rec d’Anton Espadaler, sobre el Tirant

lo Blanc.
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— «El naixement d’un narra-

dor», a càrrec de Modest Prats, professor

de la Universitat de Girona.

— «El model literari de Joaquim

Ruyra. Les relacions entre gramàtics i

escriptors», a càrrec de Lluïsa Julià, se-

cretària de l’Associació d’Escriptors en

Llengua Catalana.

— «Joaquim Ruyra i la Secció

Filològica», a càrrec de Mila Segarra,

professora de la Universitat Autònoma

de Barcelona.

— «Ruyra: l’eficàcia de l’estil», a

càrrec de Carles Miralles, membre de la

Secció Filològica i professor de la Uni-

versitat de Barcelona.

I es va completar amb l’especta-

cle teatral sobre narracions de Joaquim

Ruyra «Un mar dins el calaix. Impres-

sions», dirigit per Teresa Vilardell a par-

tir del muntatge dramàtic de Pep Paré, i

interpretat per Fina Rius, amb una esce-

nografia de Perejaume.

Cicle de conferències «Marià Vayreda,

entre pintura i literatura»

Institut d’Estudis Catalans, 26 de no-

vembre de 2003.

Durant l’any 2004 van coincidir

diverses commemoracions relacionades

amb Marià Vayreda: el centenari de la

seva mort i el cent cinquantè aniversari

del seu naixement. A més, és a punt de

complir-se el centenari de la publicació

de La punyalada (publicada pòstuma-

ment el 1904).

Aquest cicle inclogué dues con-

ferències que van analitzar aspectes dels

seus dos vessants artístics, la literatura i

la pintura:

— «Marià Vayreda, escriptor in-

sòlit en el tombant dels segles xix-xx», a

càrrec d’Antònia Tayadella, Universitat

de Barcelona.

— «Marià Vayreda, el pintor», a

càrrec de Joan Sala, doctor en belles arts.

Homenatge de Lleida 

a Francesc de Borja Moll

Lleida, 28 i 29 de novembre de 2003.

La nostra societat va participar

en l’homenatge a F. de B. Moll que van

organitzar la Universitat de Lleida i la

delegació lleidatana d’Òmnium Cultural,

amb la conferència de Joaquín Gorro-

chategui «Las antiguas lenguas pirenai-

cas», que continuava, així, la col.laboració

de la SCLL amb la Universitat de Lleida,

on han tingut lloc la majoria de confe-

rències que s’han organitzat relacionades

amb el substrat de la llengua catalana,

gràcies a l’interès manifestat pel Depar-

tament de Filologia Catalana d’aquesta

universitat.

Conferència de Brian Worsfold: 

«L’art científic de John Maxwell Coetzee

(1940), premi Nobel de Literatura 2003»

Institut d’Estudis Catalans, 1 de desem-

bre de 2003.

Dins el cicle de conferències de-

dicat als premis Nobel de l’any 2003, 
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la SCLL va coordinar la realització de la

conferència de Brian Worsfold, professor

del Departament d’Anglès i Lingüística

de la Universitat de Lleida, sobre el Pre-

mi Nobel de Literatura concedit a John

Maxwell Coetzee.

Jornada d’Estudi en Honor 

de Francesc de Borja Moll

Universitat de València, 11 de desembre

de 2003.

La Societat Catalana de Llengua

i Literatura va col.laborar a la Jornada

d’Estudi en Honor de Francesc de B.

Moll, organitzada pel Departament de Fi-

lologia Catalana de la Universitat de

València i per l’Institut Interuniversitari

de Filologia Valenciana, amb la con-

ferència «L’aportació al coneixement dels

dialectes de Moll», a càrrec de Joan Veny,

membre de la Secció Filològica.

Presentació de la Fundació Germà Colón

de la Universitat Jaume I i del llibre 

del mateix autor: De Ramon Llull 

al diccionari Fabra: acostament 

lingüístic a les lletres catalanes

Institut d’Estudis Catalans, 29 de març

de 2004.

En aquest acte, Tomàs Martínez

Romero, de la Universitat Jaume I, va fer

la presentació de la Fundació Germà Co-

lón i del llibre del mateix autor; posterior-

ment, Germà Colón hi participà amb la

conferència «El català en la denominació

europea de l’ocell fenicòpter flamenc».

Presentació del volum dedicat al teatre

de l’Obra completa d’Antoni Febrer 

i Cardona: Antoni Febrer i Cardona.

Versions teatrals

Institut d’Estudis Catalans, 10 de juny

de 2004.

En la presentació del volum titu-

lat Antoni Febrer i Cardona. Versions tea-

trals, hi van intervenir Joan Mas i Vives,

coeditor del volum; Maria Paredes i Bau-

lida, directora del projecte, i Josefina Sa-

lord Ripoll, presidenta de l’Institut Me-

norquí d’Estudis.

Memòria 2003-2004 - 8  29/12/05  11:25  Página 565



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

03
-2

00
4

566

Societat Catalana de Tecnologia

Any de fundació: 1986

Junta Directiva

President: Estanislau Tomàs i Morera

Secretari: Marc Barracó i Serra

Tresorera: Alícia Casals i Gelpí

Vocals: Josep Arnaldos i Viger

Ricard Bosch i Tous

Joaquim Casal i Fàbrega

Jeroni Xampeny i Baró

Josep Salvans i Tor

Àngel Ros Domingo

Josep Juanbaró i Portella

Ramon Izquierdo

Delegat de l’IEC: vacant

Nombre de socis: 88

tic. Funcionament i aplicació al transport

de les piles de combustible». Institut d’Es-

tudis Catalans, 16 d’octubre de 2003.

— Jesús E. Domènech Fernán-

dez, enginyer industrial a l’empresa

Wendt-Samedi: «Sistema hidràulic o sis-

tema elèctric? Criteris actuals per resol-

dre aquest dilema en premses». Acte con-

junt amb l’Escola d’Enginyeria Industrial

de la Universitat Politècnica de Catalu-

nya. Institut d’Estudis Catalans, 12 de

novembre de 2003.

— Tomàs Lozano-Pérez, profes-

sor del Massachusetts Institute of Tech-

Conferències

— Jordi Cisteró i Bahima, enginyer in-

dustrial, cap de planificació estratègica

del Port de Barcelona i professor a l’Esco-

la Tècnica Superior d’Enginyeria Indus-

trial de Barcelona: «Planificació estratègi-

ca del Port de Barcelona». Acte organitzat

conjuntament amb la Universitat Politèc-

nica de Catalunya. Institut d’Estudis Ca-

talans, 25 de setembre de 2003.

— Jesús Hernández, enginyer in-

dustrial, Departament d’Energia Elèctrica

de la Universitat Politècnica de Catalu-

nya: «Hidrogen com a nou vector energè-
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nology (MIT) fellow de l’American Asso-

ciation of Artificial Intelligence: «L’apre-

nentatge automàtic en aplicacions biomè-

diques». Institut d’Estudis Catalans, 3 de

desembre de 2003.

— Jaume Sañé Badals, enginyer

tècnic: «La contaminació lumínica». Ins-

titut d’Estudis Catalans, 14 de gener de

2004.

— Rafael Pindado Rico, director

de l’Escola Universitària d’Enginyeria

Tècnica Industrial de Terrassa: «La de-

claración de Bolonia y su incidencia en el

sistema educativo». Institut d’Estudis

Catalans, 28 de gener de 2004.

— Josep Amat i Girbau, catedrà-

tic de la Universitat Politècnica de Cata-

lunya: «Alternatives tecnològiques i ca-

pacitats de la robòtica submarina en la

catàstrofe del Prestige». Institut d’Estu-

dis Catalans, 12 de febrer de 2004.

— Víctor Fibla Coloma, enginyer

tècnic en propulsió i sistemes dels vai-

xells: «Aplicació de propulsors elèctrics

azimutals en un vaixell metaner». Institut

d’Estudis Catalans, 21 d’abril de 2004.

— Joan Rius-Camps, doctor ar-

quitecte: «Mètodes d’insonorització de

locals». Escola d’Enginyeria Industrial,

30 d’abril de 2004.

— Paul Milgram, del Departa-

ment d’Enginyeria Mecànica i Industrial

de la Universitat de Toronto: «Engineer-

ing Psycology Research for Developing

Human-Machine Interfaces for Mixed

Reality Applications». Facultat de Ma-

temàtiques i Estadística de la Universitat

Politècnica de Catalunya, 28 de juny de

2004.

Jornades

— La Societat Catalana de Tecnologia

participà en el cicle de conferències pro-

mogut i organitzat per la Secretaria

Científica «El foc i el medi», que tingué

lloc a l’Institut d’Estudis Catalans el dia

31 de març de 2004, amb les conferèn-

cies següents:

• Eulàlia Planas, del Centre

d’Estudis del Risc Tecnològic de la Uni-

versitat Politècnica de Catalunya: «Els

incendis d’hidrocarburs».

• Joaquim Casal, del Centre

d’Estudis del Risc Tecnològic de la Uni-

versitat Politècnica de Catalunya: «L’ac-

cident BLEVE / bola de foc».

— La Societat Catalana de Tec-

nologia també organitzà, conjuntament

amb el Programa Innova de la Universi-

tat Politècnica de Catalunya, la sessió

científica «Suport a la creació d’empre-

ses de base tecnològica. Una visió inter-

nacional». Aquesta sessió, que se celebrà

a l’Institut d’Estudis Catalans el dia 11

de maig de 2004, i que comptà amb la

presentació de Francesc Solé Parellada,

director del Programa Innova de la Uni-

versitat Politècnica de Catalunya, inclo-

gué les intervencions següents:

• Yuko Harayama, de la Univer-

sitat de Tohoku del Japó: «Business In-

cubator supported by University».
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• Elias Kouloumis, mànager del

Business Incubations & Development:

«Business Incubator as the result of a

Government Initiative to support high

technology Start-ups».

Premi per a estudiants

Premi instituït el 1969 i ofert a un treball

d’investigació, bibliogràfic o d’assaig so-

bre tecnologia. Aquest curs es convoca

per trenta-quatrena vegada. La ponèn-

cia, formada per Alícia Casals, Ricard

Bosch i Ramon Izquierdo, acordà atorgar

el premi al treball Posada a punt d’un

sistema per a l’estudi de l’eficàcia dels

productes retardants a llarg termini en

incendis, de Yolanda Pérez Ramírez. La

dotació del premi és de sis-cents euros

(600 €). Es poden concedir fins a dos

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

Any de fundació: 1991

Consell Directiu

President: Antoni Roca i Rosell

Vicepresident: Josep Pardo i Tomàs

Secretària: Mònica Rius i Piniés

Tresorer: Pere Grapí i Vilumara

Vocals: Francesc X. Barca i Salom

Pasqual Bernat i López

Àngel Calvo i Calvo

Josep M. Camarasa i Castillo

Jordi Ferran i Boleda

Pere de la Fuente i Collell

Lluís Garrigós i Oltra

Agustí Nieto i Galan

Josep M. Parra Serra

Mercè Piqueras i Carrasco

Roser Puig i Aguilar

Carles Puig i Pla

Xavier Roqué i Rodríguez

Vicent L. Salavert i Faviani

Emma Sallent del Colombo

Jordi Servat i Sugranyes

Josep M. Vidal i Hernández

Alfons Zarzoso i Orellana

Delegat de l’IEC: David Jou i Mirabent

Nombre de socis: 248
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Seguint la mateixa dinàmica que en cur-

sos anteriors, el ritme d’activitats de la

Societat Catalana d’Història de la Ciència

i de la Tècnica (SCHCT) no tan sols no ha

disminuït, sinó que ha augmentat, en la

mesura que s’han fet noves activitats. Cal

remarcar, un cop més, que això no ha

afectat negativament la qualitat dels actes

que s’han fet, els quals, a més a més, han

tingut un bon nivell d’assistència.

Aquest any, la Generalitat ha re-

novat la concessió de la Xarxa Temàtica

d’Història de la Ciència i de la Tècnica, tot

i que la subvenció s’ha vist reduïda per

raons pressupostàries. La Xarxa Temà-

tica, que va ser constituïda el 1997, està

composta actualment per divuit grups.

La Societat, conjuntament amb

representants de la Xarxa, ha donat a

conèixer una declaració sobre la història

de la ciència en el nou Espai Europeu

d’Ensenyament Universitari, que s’ha fet

arribar a diversos responsables d’univer-

sitats i dels governs dels Països Catalans

i de l’Estat. El nou Espai Europeu pretén

oferir una formació generalista i inter-

disciplinària. El document assenyala que

la història de la ciència és una discipli-

na molt adequada per a aquest objectiu.

S’han rebut respostes positives de dife-

rents autoritats universitàries.

La Societat ha passat a formar

part —com a soci institucional— de la

recent creada European Society for the

History of Science (ESHS). La Societat

va participar en l’assemblea fundacional

de l’ESHS, que tingué lloc a París l’octu-

bre de 2003, i en el primer congrés, a

Maastricht, el novembre de 2004. D’al-

tra banda, el Consell Directiu va acordar

donar suport al manifest que va impul-

sar la Institució Catalana d’Història Na-

tural en defensa dels secans de caire estè-

pic de les terres de Lleida davant de

l’agressió que significaria el projecte del

canal Segarra-Garrigues, que transfor-

maria aquesta zona en una zona de reg.

Col.loquis

La comissió coordinadora dels col.loquis

ha canviat la seva composició: Josep Par-

do i Àlvar Martínez han passat a formar-

ne part, en substitució de Carles Puig,

qui va demanar de ser rellevat del càrrec

que ocupava.

Altres modificacions han estat

formals: Emma Sallent va dissenyar el

nou tríptic, que es fa servir des del curs

passat.

En el transcurs dels col.loquis, es

va fer la presentació del llibre Viaje a An-

dalucía: Historia natural del Reino de

Granada (1804-1809), de Simón de Ro-

jas Clemente Rubio; edició, transcripció,

estudi i índexs d’Antonio Gil, editor de

l’obra, que fou present en l’acte, acompa-

nyat d’Horacio Capel, catedràtic de Geo-

grafia Humana de la Universitat de Bar-

celona.

Els actes, organitzats amb la

Xarxa Temàtica d’Història de la Ciència

i de la Tècnica, foren els següents:
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— Antonio Lazcano, Universitat

Nacional Autònoma de Mèxic: «Com es

va cuinar la sopa primitiva?». Institut

d’Estudis Catalans, 8 d’octubre de 2003.

— Maurizio Rippa Bonati, Istitu-

to di Storia della Medicina, Universitat

de Pàdua: «“Autopsie virtuali”. Icono-

grafia anatomica nell’Italia del Cinque-

cento». Institut d’Estudis Catalans, 24

d’octubre de 2003.

— Lluís Cifuentes, Universitat de

Barcelona: «La ciència en català a l’edat

mitjana i al Renaixement». Institut d’Es-

tudis Catalans, 28 de novembre de 2003.

— Martine Duquesne, Universi-

tat de París I (Panthéon-Sorbona): «Les

ingénieurs des ponts et chaussées: cons-

truction du territoire national et genre».

Institut d’Estudis Catalans, 12 de de-

sembre de 2004.

— Sabine Rommevaux, Centre

National de la Recherche Scientifique,

Universitat de Lilla III: «Le commentai-

re de Clavius aux Éléments d’Euclide

(1589): structure et enjeux». Institut

d’Estudis Catalans, 30 de gener de 2004.

— Francesc Xavier Barca, Uni-

versitat Politècnica de Catalunya: «La

càtedra Ferran Tallada (1955-1962).

Els inicis de l’enginyeria nuclear a Bar-

celona». Institut d’Estudis Catalans, 27

de febrer de 2004.

— Ursula Klein, Max Planck

Institut für Wissenschaftsgeschichte,

Berlín: «Experimental complexity, paper

tools and the making of organic che-

mistry around 1830». Institut d’Estudis

Catalans, 17 de març de 2004.

— Henrique Leitão, Universitat

de Lisboa: «Construyendo una ciencia a

partir de una práctica: Pedro Nunes y el

origen de la navegación científica». Insti-

tut d’Estudis Catalans, 30 d’abril de

2004.

— Goulven Laurent, Comité

Français d’Histoire de la Géologie: «La

Société géologique de France et la théorie

de l’Évolution de 1830 à 1859». Institut

d’Estudis Catalans, 28 de maig de 2004.

Seminaris i conferències

Seminaris a Osona

Organitzats conjuntament amb l’Agru-

pació Astronòmica d’Osona, aquest curs

es feren els seminaris següents:

— Xavier Roqué, Centre d’Estu-

dis d’Història de les Ciències (CEHIC) -

Universitat Autònoma de Barcelona

(UAB): «Einstein, científic galàctic del

segle xx». IES Cirviànum de Torelló, 12

de novembre de 2003.

— Agustí Nieto, CEHIC-UAB:

«Experts o profans? Experiments pú-

blics i experiments científics a la ciutat

industrial». Vic, Agrupació Astronòmica

d’Osona, 12 de novembre de 2003.

— Jordi Martí, Universitat de

Lleida: «Els reptes de l’excursionisme

científic al segle xix». Dos Rius de Tore-

lló, 13 de novembre de 2003.

— Pere Grapí i Vilumara, CEHIC-

UAB: «La caça dels aires al segle xviii.
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Tot explorant un nou territori de la quí-

mica». Vic, Agrupació Astronòmica d’O-

sona, 9 de març de 2004.

— Josep Batlló, Observatori de

l’Ebre, Universitat Ramon Llull: «Sis-

mòlegs, sismògrafs i terratrèmols. El nai-

xement d’una nova ciència a Catalunya».

Vic, Agrupació Astronòmica d’Osona, 14

de maig de 2004.

Pel que fa a projectes, el Consell

va rebre la proposta de col.laborar en

l’organització d’una sessió monogràfica

sobre història de l’astronomia i de la me-

teorologia, prevista per al 2005.

Conferències al Col.legi Major 

Ramon Llull

Des del curs passat, hem iniciat una par-

ticipació en les activitats culturals del

Col.legi Major Ramon Llull de la Uni-

versitat de Barcelona. Aquest curs hi in-

tervingueren Àngel Calvo, Josep Pardo,

Àlvar Martínez i Antoni Roca i Rosell.

Les sessions es van inscriure en una sè-

rie de conferències sobre la mancança

d’una perspectiva cultural de la ciència,

que la història pot subministrar adequa-

dament.

Jornades

I Jornada sobre la Història de la Ciència

i l’Ensenyament Antoni Quintana Marí

Una altra de les novetats d’aquest curs

va ser l’organització de la I Jornada sobre

la Història de la Ciència i l’Ensenyament

Antoni Quintana Marí (15 de novembre

de 2003), que emmarcà la segona edició

del lliurament del Premi Antoni Quinta-

na Marí per a treballs de recerca de bat-

xillerat i que fou considerada un èxit de

participació, amb setanta inscrits i divuit

comunicacions, entre les quals cal desta-

car la conferència de Peter Ellis, que ha

estat director del Departament de Cièn-

cies i cap d’estudis en diferents centres

d’ensenyament secundari a Anglaterra.

Diversos membres de la família d’Antoni

Quintana Marí van assistir a la celebra-

ció de la jornada. La propera tindrà lloc

dins de la VIII Trobada de la Societat

(Mallorca, novembre de 2004).

Jornada Orfila

La Societat ha coorganitzat, amb l’Insti-

tut Menorquí d’Estudis i el Grup de Re-

cerca Consolidat Francesc Salvà, el sim-

pòsium internacional sobre Mateu Orfila

«Chemistry, medicine, and crime. Mateu

J. B. Orfila (1787-1853) and his time»,

que va celebrar-se a Maó els dies 19 i 20

de març de 2004. Aquesta reunió s’ins-

crivia dins dels actes de commemoració

del 150 aniversari de la mort d’Orfila,

com a cloenda. Va constar de tres blocs

fonamentals: un primer apartat d’apro-

ximació biogràfica a la figura d’Orfila;

un segon bloc de química mèdica, i un

tercer de toxicologia. Va anar acompa-

nyat d’una exposició sobre Orfila al Mu-

seu de Menorca, on tingueren lloc les ses-

sions.
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Servei d’Arxius de Ciència

El Servei d’Arxius de Ciència, que ja fa

tres anys que funciona, ha culminat al-

guns dels esforços i gestions que s’han

dut a terme durant aquest període. Per

exemple, s’ha contractat un tècnic —amb

la col.laboració de la UAB— i s’ha posat

en marxa la pàgina web del Servei

http://einstein.uab.es/suab237w/servei-

darxiusdeciencia.

Altres

La nostra societat ha participat en el

projecte coordinat per Josep Pardo, Àl-

var Martínez i Enrique Perdiguero de di-

gitalització del Llibre d’actes de l’Asso-

ciació de Metges i Biòlegs de Llengua

Catalana (1913-1938).

Presentacions de llibres

— Tractat elemental de química (1789)

en català. Taula rodona de presentació

de l’obra, amb la participació d’Antoni

Malet (Universitat Pompeu Fabra), di-

rector de la col.lecció «Clàssics de la Cièn-

cia», Agustí Nieto (Universitat Autònoma

de Barcelona), curador de l’edició catala-

na, Mireia Artís (Universitat Autònoma

de Barcelona – Universitat Oberta de Ca-

talunya), traductora del text en francès,

Pere Alemany (Societat Catalana de Quí-

mica), i Pere Grapí (Societat Catalana

d’Història de la Ciència i de la Tècnica).

— Conferència multimèdia a càr-

rec de Marco Beretta, Universitat de Bo-

lonya: «Presentació del Panopticon La-

voisier». Acte organitzat conjuntament

amb la Societat Catalana de Química.

Institut d’Estudis Catalans, 16 de gener

de 2004.

— Viaje a Andalucía: «Historia

natural del reino de Granada» (1804-

1809), de Simón de Rojas Clemente Ru-

bio. Edició, transcripció, estudi i índexs

d’Antonio Gil Albarracín. Van interve-

nir-hi: Antonio Gil Albarracín i Horacio

Capel. Institut d’Estudis Catalans, 13 de

febrer de 2004.

Premi

La guanyadora de la segona edició del

Premi Antoni Quintana Marí per a tre-

balls de recerca de batxillerat, organitzat

per la SCHCT, va ser Ares Sobrevia i

Àvila, del Col.legi Claver, de Lleida, amb

un treball titulat La recepta de van Hel-

mont i el coll del cigne de Pasteur.

Publicacions

Ha sortit la segona edició de la Guia de la

Societat, a cura de Roser Puig. També

han sortit les Actes de la VII Trobada,

editades per Josep Batlló, Pasqual Bernat

i Roser Puig. Durant aquest curs, han

sortit els números 18 i 19 de l’Ictineu.

L’equip de redacció voldria que la perio-

dicitat d’aquesta publicació fos més regu-

lar, però topa amb moltes dificultats. Tot

i així, es manté ferm en la voluntat de re-

cuperar el ritme semestral, especialment

després d’haver incorporat dos nous

membres: Jordi Ferran i Ricard Duran.
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Actes de la VII Trobada d’Història de la

Ciència i de la Tècnica. Barcelona,

2003. [Coordinació: Josep Batlló Or-

tiz, Pasqual Bernat i López i Roser

Puig i Aguilar]

Ictineu: Butlletí de la Societat Catalana

d’Història de la Ciència i de la Tèc-

nica, núm. 18 (tardor 2003).

Ictineu: Butlletí de la Societat Catalana

d’Història de la Ciència i de la Tèc-

nica, núm. 19 (primavera 2004).
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Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

Any de fundació: 1993

Junta Directiva

President: Josep Obiols i Salvat

Vicepresidenta: Mercè Centrich i Sureda

Secretari: Josep Dolcet i Llaveria

Tresorer: Jordi Carbonell i Casas

Vocals: Francesc Malgosa Granja

Eusebi Puyaltó i Ballart

Teresa Raventós Joaquín

M. Josep Rosselló Borredà

Ramon Viader i Guixà

Delegat de l’IEC: vacant

Nombre de socis: 322

conferència «El foc, el medi i l’alimen-

tació».

— El dia 18 de juny de 2004

s’organitzà la sessió científica «Les cièn-

cies sensorials en l’alimentació», amb la

presentació de les ponències següents:

• «Percepció olfactiva i memòria

en alimentació», a càrrec de Joël Candau,

de la Universitat de Niça Sophia Antipolis.

• «Del plaer dels sentits al plaer

de les xifres», a càrrec de Xavier To-

màs, de l’Institut Químic de Sarrià de la

Universitat Ramon Llull.

• «Tecnología y aromas alimen-

tarios», a càrrec d’Alfonso Gómez, d’Eu-

rofragance, Amaf.

L’Associació Catalana de Ciències de

l’Alimentació (ACCA) celebrà el dia 10

de novembre de 2003 l’Assemblea Gene-

ral de socis, en la qual quedà constituïda

la Junta Directiva que figura més amunt.

Activitats

— El dia 16 d’octubre de 2003 l’ACCA

organitzà una sortida al Museu de la Xo-

colata de Barcelona, durant la qual es

féu una degustació.

— El dia 10 de març de 2004,

dins de les jornades «El foc i el medi»,

organitzades per la Secretaria Cientí-

fica de l’Institut, M. Josep Rosselló, de

la Universitat Ramon Llull, pronuncià la
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• «Màrqueting sensorial en mer-

cats alimentaris. La particularitat vitivi-

nícola», a càrrec de Cristina de la Presa

Owens, de Beringer Blass.

• «Aplicacions de l’anàlisi senso-

rial a l’empresa», a càrrec de Joan Aban-

te, de Product Sensory Consulting Group.

• «El programa 60/40 de Nestlé»,

a càrrec de Ramon Prats, de Nestlé Es-

paña.

Premi

Premi instituït l’any 2003. Enguany es

convocà per primera vegada. Ofert a un

treball d’investigació, bibliogràfic o d’as-

saig sobre el món de l’alimentació. La

ponència, formada per Josep Obiols, M.

Josep Rosselló i Ramon Viader, acordà

d’atorgar el premi a M. Dolors Borau i

Lladó pel treball Programa d’intervenció

educativa per millorar l’estat nutricional

dels paralítics cerebrals.

La dotació del premi és de sis-

cents euros (600 €). Es poden concedir

fins a dos accèssits. L’Associació Catala-

na de Ciències de l’Alimentació publi-

carà un extracte del treball o dels treballs

premiats en la revista TECA.

Altres activitats

En el transcurs de l’Assemblea General

de socis del 10 de novembre de 2003, es

repartí entre els socis assistents el nou

carnet d’associat. D’altra banda, Josep

Obiols ha assistit a totes les reunions de

la Secció de Filosofia i Ciències Socials i

també a les sessions del Ple de l’Institut.

També durant aquest curs s’ha

fet una nova versió de la pàgina web de

l’Associació.

Publicacions

Butlletí de l’ACCA, núm. 1 (febrer de

2004). 8 p.

Butlletí de l’ACCA, núm. 2 (juny de

2004). 8 p.
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Societat Catalana d’Estudis Hebraics

Any de fundació: 1995

Junta Directiva

President: Eduard Feliu i Mabres

Secretari: Jordi Casanovas i Miró

Tresorer: Pere Casanellas i Bassols

Vocals: Prim Bertran i Roigé

Joan Ferrer i Costa

Manel Forcano i Aparicio

Delegat de l’IEC: Maria Teresa Ferrer i Mallol

Nombre de socis: 68

ment Contemporani i la Fundació Inno-

vació i Formació de la Universitat de Gi-

rona, que es va celebrar a Girona entre

l’1 de març i el 27 d’abril de 2004.

Eduard Feliu ha intervingut en

els treballs d’identificació dels documents

hebreus inclosos en l’exposició «El secret

dels llibres: els documents amagats dels

jueus de Girona», organitzada pel De-

partament de Cultura de la Generalitat

de Catalunya, la Direcció General de Pa-

trimoni Cultural i l’Arxiu Històric de Gi-

rona, amb la col.laboració del Patronat

Municipal Call de Girona. La conferèn-

cia inaugural fou a càrrec del professor

Joan Ferrer. El president, en representa-

ció de la Societat, ha portat a terme la

traducció catalana i la revisió del llibre

d’Elka Klein Hebrew Deeds of Catalan

La Societat Catalana d’Estudis Hebraics

(SCEHB) ha continuat el buidatge de re-

vistes i publicacions per a la compilació

de la base de dades bibliogràfica sobre la

història dels jueus de la Corona de Cata-

lunya-Aragó i Provença a l’edat mitjana.

Al llarg del curs 2003-2004, la

Societat Catalana d’Estudis Hebraics ha

cooperat en diverses activitats per a les

quals se li havia demanat la col.labora-

ció, especialment les següents:

Joan Ferrer ha continuat impar-

tint cursos de llengua hebrea de diversos

nivells a Girona i ha participat en el curs

de postgrau centrat en els «Corrents de

pensament en el judaisme: de l’Europa

il.lustrada a l’Europa del s. xx», organit-

zat pel Patronat Municipal Call de Giro-

na, la Càtedra Ferrater Mora de Pensa-
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lunya medieval, de pròxima aparició, en

coedició amb el Patronat Municipal Call

de Girona.

Jordi Casanovas i Ramon Magda-

lena han participat també en la reunió

que, sota el títol «Convivencia entre judí-

os y cristianos», forma part del XIII Curs

de Cultura Hispanojudía y Sefardí, orga-

nitzat a Toledo del 10 al 14 de setembre

de 2003.

Diversos membres de la Societat

han continuat participant activament en

el grup de recerca Catalonia Judaica del

Departament de Filologia Semítica de la

Universitat de Barcelona, l’objectiu del

qual és l’estudi, la traducció i la publica-

ció de documents medievals de jueus ca-

talans escrits en llengua hebrea.

Ha finalitzat la preparació del

número 4 de la revista Tamid, que ja és a

la impremta, el qual, a més d’incloure

diversos articles de membres de la Socie-

tat, incorpora la traducció de l’hebreu de

diversos textos medievals i moderns i la

confecció d’una extensíssima bibliogra-

fia sobre l’ús i l’estudi de l’hebreu a l’e-

dat mitjana. D’altra banda, s’ha co-

mençat a preparar el número 5 d’aques-

ta mateixa revista, que contindrà, entre

altres coses, l’edició i traducció d’un im-

portant quadern de comptes del clavari

de la comunitat jueva de Girona de l’any

1443.

Pel que fa als diversos projectes

de recerca i publicació iniciats en cursos

anteriors, segueixen avançant sense que

sigui possible de fixar-ne encara cap

data de finalització.

La Societat ha assessorat diversos

erudits i editors de publicacions en temes

que afecten la cultura i la llengua hebre-

es, tant en temes medievals com mo-

derns, fornint-los, si s’esqueia, de trans-

cripcions i traduccions, sobretot de textos

trobats en documents medievals de l’Ar-

xiu de la Catedral de Barcelona i d’altres

arxius històrics catalans. Aquest tipus

d’activitat i de servei a la recerca històri-

ca s’ha incrementat notablement.

Publicació

Tamid, núm. 4 (2002-2003). 272 p.
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