
1. Selecció d’activitats ordenades cronològicament

11 de setembre de 2006
Ofrena floral 
Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, una representació de l’Institut fa una ofrena floral al monument a Rafael

Casanova, de Barcelona. 

13 de setembre de 2006
Inauguració del curs universitari català
La conferència de Salvador Giner, president de l’IEC, amb el títol «Missió de l’acadèmia», inaugura a Lleida el curs

universitari català.

21 de setembre de 2006
Acord amb la CCRTV
Signatura del conveni de col·laboració amb la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) per al període de

commemoració del Centenari de l’Institut (fotografia 1).

26 de setembre de 2006
Suport de la Caixa Sabadell
Signatura del conveni de col·laboració amb l’Obra Social Caixa Sabadell per al finançament d’activitats de celebració del

Centenari de l’Institut.

3 d’octubre de 2006
La Caixa amb l’IEC
Signatura del conveni de col·laboració amb La Caixa per al finançament d’activitats relacionades amb la celebració del

Centenari de l’Institut.
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4 d’octubre de 2006 al 9 de maig de 2007
Cicle de conferències magistrals 
El cicle fou dedicat a la difusió de la ciència entre els ciutadans: «Dels cometes a la Lluna: els primers anys de la

cosmoquímica i la geoquímica orgàniques al laboratori de Joan Oró», «L’aparició de la vida i la seva evolució», «Oparin y

Haldane: dos vidas y dos teorías (no tan) paralelas», «El nano-mundo bacteriano: nuevos conceptos en microelectrónica y

biofísica», «Using the Web of Science and HistCite to facilitate writing micro-histories in science», «Microbiological sciences,

a European perspective», «El silenci eloqüent de Rachel Carson; cent anys del seu naixement», «Viatge per l’espai-temps;

apunts d’un físic itinerant», «La energía nuclear del futuro», «Organización de la docencia y la investigación biomédicas»,

«Los antibióticos y la salud: pasado, presente y futuro» i «Una irrefrenable pasión por los escarabajos: 3.500 millones de

años de evolución», foren les conferències pronunciades.

10 d’octubre de 2006
Acord amb la Fundació Caixa Girona
Signatura del conveni de col·laboració amb la Fundació Caixa Girona per al finançament d’activitats relacionades amb la

celebració del Centenari de l’Institut.

12 al 15 d’octubre de 2006
Associació internacional Le Kangourou sans Frontières. Societat Catalana de Matemàtiques
Reunió de l’associació internacional Le Kangourou sans Frontières, que aplegà els delegats de quaranta nacions, entre les

quals figura Catalunya, per preparar la prova Cangur 2007 i celebrar l’assemblea anual de l’associació. 

16 d’octubre de 2006
Acte d’inauguració del I Centenari de l’Institut d’Estudis Catalans
L’Institut d’Estudis Catalans inaugura els actes de celebració dels seus primers cents anys amb un acte acadèmic solemne al

Palau de la Música Catalana, amb la conferència de Joan Massagué «Oncologia a principis del segle XXI» (fotografies 2 i 3).

17 d’octubre al 12 de desembre de 2006 
Secció Filològica. I Cicle de Conferències en Commemoració del I Congrés Internacional 
de la Llengua Catalana (1906)
La Secció Filològica organitzà una sèrie de conferències on filòlegs catalans, valencians i mallorquins analitzaren les

aportacions que van fer, ara fa cents anys, destacats escriptors i intel·lectuals dels seus respectius territoris a la tasca de

modernització de la llengua catalana. 
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18 d’octubre de 2006
Institució Catalana d’Història Natural. Jornada sobre la Recerca i la Gestió dels Espais
Costaners i Marins Protegits als Països Catalans
Jornada que donà una visió global de l’estat del coneixement i de les possibles necessitats i prioritats d’aquests espais des de

dos enfocaments diferents: la gestió i la recerca. 

30 d’octubre de 2006
Societat Catalana de Tecnologia. Debat «Tecnologia i societat al segle XXI»
Debat sobre la incidència de la tecnologia com a fet rellevant del desenvolupament social i econòmic, i el paper que hi

tindran les empreses més dominants, les empreses competitives no dominants, les administracions d’àmbit estatal i d’àmbit

local, els moviments associatius i els individus de diferents situacions geogràfiques i socials. 

9 de novembre de 2006
Acord amb Caixa Catalunya
Signatura del conveni de col·laboració amb Caixa Catalunya per al finançament d’activitats relacionades amb la celebració

del Centenari de l’Institut.

13 de novembre de 2006
Conveni amb Telefónica
Signatura del conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Catalans i Telefónica Móviles España (TME) en matèria de

normalització lingüística. L’IEC i TME estableixen col·laborar en la promoció de l’ús de la llengua catalana mitjançant els

serveis de telefonia mòbil Movistar d’aquesta companyia.

15 de novembre de 2006
II Premi Ramon Margalef 
Conferència a l’IEC de John Lawton, guanyador del II Premi Ramon Margalef d’Ecologia i Ciències Ambientals, que atorga

la Generalitat de Catalunya, amb el títol «Biodiversity and unsustainable development» (fotografia 4).
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16 al 19 de novembre de 2006
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica. IX Trobada d’Història 
de la Ciència i la Tècnica
Trobada amb l’objectiu d’acollir els treballs de recerca i les activitats que porten a terme els socis de la Societat Catalana

d’Història de la Ciència i de la Tècnica, així com d’altres historiadors de la ciència i de la tècnica.

21 al 26 de novembre de 2006
Presència de l’IEC al Saló del Llibre
L’Institut d’Estudis Catalans mostra les seves publiacions al II Saló del Llibre de Barcelona 2006, en un estand que

comparteix amb altres acadèmies de la llengua: l’Euskaltzaindia (Acadèmia de la Llengua Basca) i el Consello da Cultura

Galega (fotografia 5). 

22 de novembre de 2006
Centre de Recerca Matemàtica
El Consell de Direcció del consorci Centre de Recerca Matemàtica elegeix nou director del Centre, el catedràtic Joaquim

Bruna, després de l’etapa sota la direcció de Manuel Castellet.

23 de novembre de 2006
Societat Catalana de Química. Jornada de Química de Catalunya i del Gran Sud-Oest Francès
Jornada que divulgà els projectes d’investigació en curs i promogué la comunicació entre els diferents grups de recerca que

treballen en química a Catalunya i al sud-oest de França; tingué l’objectiu d’incentivar els joves investigadors a ser

protagonistes de la transmissió del seu treball a la resta de la comunitat científica (fotografia 6).

24 i 25 de novembre de 2006
Societat Catalana de Pedagogia amb la col·laboració de la Societat Catalana de Llengua 
i Literatura. Seminari «Narracions i pedagogia»
Seminari que donà a conèixer diferents experiències i recerques d’utilització de les narracions en el currículum tant a

primària com a secundària, i exposà i debaté diferents gèneres i metodologies narratius que se solen utilitzar en

l’ensenyament. 
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28 de novembre de 2006
VI Premi d’Economia de l’IEC
Lliurament del VI Premi de la Societat Catalana d’Economia, patrocinat per Caixa Catalunya, a l’economista Germà Bel i

Queralt, per la seva obra Economia i política de la privatització local. El Premi d’Economia s’atorga a la millor obra, treball

o estudi general d’economia realitzat dins l’àmbit dels Països Catalans, publicat o inèdit.

11 de desembre de 2006
Corpus de la cuina catalana
L’IEC participa en l’elaboració del Corpus de la cuina catalana i n’acull la presentació pública. El Corpus és un diccionari,

un receptari de consulta, un inventari i un catàleg.

11 de desembre de 2006
Suport del Consorci de la Zona Franca
Signatura del conveni de col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca en el marc de celebració del Centenari de

l’Institut.

11 de desembre de 2006
Secretaria Científica. VIII Cicle de Conferències «Els premis Nobel»
Cicle de conferències que l’IEC organitza anualment per explicar i debatre els treballs guardonats amb els premis Nobel que

concedeix l’Acadèmia Sueca, en el qual diversos experts en els camps corresponents parlen de cada premiat.

16 al 18 de desembre de 2006
Projecte «La dignitat de la persona humana» a Jerusalem
La Unió Acadèmica Internacional ha desenvolupat, en total acord amb la UNESCO i l’European Science Foundation, la

planificació d’un projecte de recerca a llarg termini anomenat «Els camins de la dignitat humana: de les tradicions culturals

a un nou paradigma». 

Dignitat humana: aspectes religiosos i històrics és el tema que encapçalà la primera de les tres trobades, que tingué lloc a

l’Acadèmia de Ciències i Humanitats d’Israel (fotografia 7).
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FOTOGRAFIA 7. Participants a la reunió d’Israel.
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21 de desembre de 2006
L’IEC acull la Federació Internacional d’Associacions de Catalanística
Impulsada per l’Institut Ramon Llull, es constitueix la Federació Internacional d’Associacions de Catalanística, amb

l’objectiu de facilitar la col·laboració entre les associacions de catalanística. 

1 al 3 de febrer de 2007 
Secció Històrico-Arqueològica. Simposi «Els països de parla catalana i Europa durant 
la darrera centúria»
Simposi que analitzà els vincles demogràfics, econòmics, culturals, polítics i ideològics que els Països Catalans han establert,

entre el 1900 i el 2000, amb els estats europeus i que estudià també el paper representat pels models europeus en les

estructures catalanes i el nivell de coneixement que s’ha tingut des dels centres de decisió europeus sobre la realitat catalana

(fotografia 8).

5 de febrer de 2007
Segell del Centenari
La Societat Estatal de Correus i Telègrafs va posar en circulació un nou segell commemoratiu del Centenari de l’Institut

d’Estudis Catalans en reconeixement de la seva tasca a favor de la llengua catalana, i de la difusió i promoció de la recerca

en les diferents vessants de les ciències i les humanitats.

6 al 27 de febrer de 2007
Secció de Ciències i Tecnologia. Primer Cicle de Conferències sobre les Ciències
Experimentals i la Tecnologia a les Terres de Parla Catalana al Segle XX
Els dos cicles de conferències sobre les ciències experimentals i la tecnologia a les terres de parla catalana al segle XX

reflexionaren sobre el procés de modernització de les ciències als Països Catalans i sobre els reptes tecnològics que la societat

hi té plantejats per assolir un desenvolupament sostenible. 

En les sessions del primer cicle es parlà de física, química i matemàtiques, de la mobilitat urbana, del territori a Catalunya i,

en la quarta sessió, un conjunt d’experts analitzaren les tecnologies de la informació i les comunicacions a Catalunya.
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8 de febrer de 2007
Societat Catalana d’Ordenació del Territori. Anuari territorial de Catalunya 2005
Presentació a l’IEC del tercer anuari territorial, que reuneix els projectes, les transformacions i els conflictes territorials més

destacats de l’any. És una iniciativa de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori amb el suport de la Diputació de

Barcelona i els departaments de Política Territorial i Obres Públiques, de Medi Ambient i Habitatge i d’Interior, Relacions

Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.

8 de febrer a l’1 de març de 2007 
Secció de Ciències Biològiques. Segon Cicle de Conferències sobre les Ciències Experimentals
i la Tecnologia a les Terres de Parla Catalana al Segle XX
Segon cicle de conferències que constà de quatre sessions: «Trobades i retrobades de la psicologia i l’Institut», «August Pi i

Sunyer i el primer laboratori de fisiologia», «Exili i emigració científica: de Francesc Duran Reynals a Joan Oró» i «De

Leandre Cervera a Josep Alsina i Bofill, l’exili interior» per retre homenatge a la memòria dels primers dels nostres

capdavanters en recerca biològica, dels qui hagueren d’abandonar el país forçats per la persecució o per la impossibilitat de

dur-hi a terme les seves ambicions de recerca, i també dels qui, malgrat les circumstàncies adverses, saberen aplegar

voluntats i orientar esforços per al redreçament d’una comunitat científica que havia perdut la major part dels elements més

valuosos (fotografia 9).

2 de març de 2007 
Societat Catalana d’Estudis Litúrgics. «La idiosincràsia de la litúrgia introduïda pels francs 
a la Catalunya Vella»
La conferència se centrà sobre el moment en què els francs començaren a alliberar Catalunya i hi  introduïren el ritu

francoromà, que suposà l’extinció del ritu indígena, o sigui el visigòtic, cosa que no es va du a terme sense resistència,

sobretot en allò que estava més arrelat en el costum popular, és a dir en el calendari i en el ritual familiar o domèstic, per

exemple, el matrimoni, la unió dels malalts, la recomanació de l’ànima i l’enterrament. 

5 al 10 de març de 2007 
Societat Catalana de Física. Exposició experimental de física «La física és a la base de tot» 
L’exposició, al claustre de la Casa de Convalescència, es dividí en tres àmbits: l’àmbit de demostracions de la física

experimental clàssica, l’àmbit de la ciència i tecnologia actuals i l’àmbit de la nanotecnologia (fotografia 10).
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15 de març de 2007
Fundació Ferran Sunyer i Balaguer
La Fundació, que té per objectiu l’estímul de la recerca matemàtica, reuní el seu Patronat i aprovà la concessió del premi de

l’any 2006, que fou atorgat a Rosa M. Miró pel treball Lectures on determinantal ideals.

19 de març de 2007
Càtedra UNESCO de Llengües i Educació
Signatura del conveni marc de col·laboració entre el Govern de Nova Caledònia i l’Institut d’Estudis Catalans (Càtedra

UNESCO de Llengües i Educació) i Linguapax Pacífic per a la conservació de les llengües kanak.

21, 22 i 23 de març de 2007 
Societat Catalana de Filosofia. I Congrés Català de Filosofia
La Societat Catalana de Filosofia, amb la col·laboració de la Societat de Filosofia del País Valencià i de l’Associació

Filosòfica de les Illes Balears, reuní un centenar de professionals i representants d’institucions acadèmiques nacionals i

internacionals vinculats a la filosofia i analitzaren la situació actual d’aquesta disciplina i debateren els problemes que té

plantejats, tant a casa nostra com arreu. En aquest congrés, hi són convocats tots els professionals i les institucions que

tenen la filosofia com a element central de la seva activitat, sigui quina sigui la seva localització geogràfica. 

23 i 24 de març de 2007 
Amics de l’Art Romànic. Jornada Científica «1907: El paper de l’IEC en la història de l’art 
i en la restauració de monuments medievals a Catalunya i Europa»
La jornada pretengué constatar què suposà l’IEC per a la cultura monumental (la història i la restauració) en iniciar-se el

segle XX i l’evolució dels criteris científics i tècnics des de llavors fins avui. 

26 de març de 2007
Diccionari de la llengua catalana
El DIEC, l’obra cabdal de l’IEC i col·lectiva de la corporació, es presentà als mitjans de comunicació i fou lliurada al

president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, per una àmplia representació dels òrgans de govern de l’acadèmia

(fotografies 11 i 12).
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11 d’abril de 2007
Premi de Medi Ambient
Convocat per l’IEC i l’Obra Social Caixa Sabadell, el Premi de Medi Ambient 2007 fou atorgat al geògraf David Saurí, que,

durant l’acte públic de recepció del guardó, pronuncià la conferència «Una nova cultura de l’aigua? Gespes, piscines i altres

artefactes hídrics a la regió metropolitana de Barcelona» (fotografia 13).

11 d’abril de 2007 
Societat Catalana d’Estudis Jurídics. Seminari «L’Estatut de 2006. El dret i els drets de
Catalunya a la cruïlla del segle XXI»
La Societat Catalana d’Estudis Jurídics organitzà aquest seminari des de la doble perspectiva de saber quins són els drets del

país i dels ciutadans i de fixar les bases del desenvolupament immediat de l’Estatut en els diversos àmbits del país

(fotografia 14).

11 al 14 d’abril de 2007 
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Homenatge al professor 
J. M. Millàs Vallicrosa
Amb motiu del 75è aniversari de la publicació del llibre Assaig d’història de les idees físiques i matemàtiques a la Catalunya

medieval (Institut d’Estudis Catalans), obra cabdal dels estudis d’història de la ciència, la Commission on History of Science

and Technology in Islamic Societies i la Universitat de Barcelona organitzaren el congrés «Un llegat compartit: ciència

islàmica a orient i occident», que anà acompanyat d’un homenatge al professor J. M. Millàs Vallicrosa.

12 al 14 d’abril de 2007 
Societat Catalana de Llengua i Literatura. Col·loqui internacional commemoratiu de 
l’Any Rusiñol (2006-2007) i del Centenari de l’IEC
Col·loqui sorgit arran de la necessitat d’estudiar, descobrir o replantejar la personalitat i l’obra de Santiago Rusiñol al llarg

dels anys del Noucentisme. Entre els objectius del col·loqui es va voler promoure els estudis i les recerques d’història cultural,

amb caràcter interdisciplinari i en el sentit més ampli, sobre Santiago Rusiñol i el seu temps, amb un interès especial pel

primer terç del segle XX (Noucentisme, avantguardes i època d’entreguerres). També es va voler atreure nous públics

interessats en la història cultural de Catalunya i els Països Catalans. 
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13 d’abril de 2007
Exposició itinerant «L’Institut d’Estudis Catalans, 1907-2007»
Girona estrenà la versió itinerant de l’exposició «L’Institut d’Estudis Catalans, 1907-2007. Un segle de cultura i ciència als

Països Catalans», que es pogué visitar al Centre Cultural de Caixa Girona, del 13 d’abril al 20 de maig.

L’exposició recull una cronologia de les principals efemèrides de l’IEC i una selecció d’imatges i audiovisuals distribuïts en

quatre àmbits: els protagonistes, els fets, el llegat i el futur de la institució.

18 d’abril de 2007
Presentació del DIEC al públic
A la Casa de Convalescència de l’Hospital de Sant Pau, l’IEC presentà als professionals de la llengua i al públic en general la

segona edició del Diccionari de la llengua catalana.

23 d’abril de 2007
L’IEC obert de bat a bat
Jornada de Portes Obertes a l’Institut d’Estudis Catalans, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, i concert de Sant Jordi amb

presentació de la tenora, a càrrec de Jaume Vilà, Jordi Campos i la Cobla Sant Jordi, al pati de la Casa de Convalescència

(fotografia 15).

24 d’abril de 2007
Els premis de l’IEC
La setanta-sisena edició dels Premis Sant Jordi foren lliurats a la Sala Prat de la Riba. Foren repartits disset premis i borses

d’estudi a aquelles institucions i persones que han contribuït a la consolidació de la recerca científica en català en diferents

camps i aspectes de la cultura catalana i, en especial, a la promoció de joves investigadors (fotografia 16).

2 al 8 de maig de 2007 
Secció de Filosofia i Ciències Socials. Curs d’Alts Estudis sobre cultura, política i societat
(1907-2007)
Deu testimonis del segle XX i deu lliçons per al segle XXI són els que oferí el curs; una oportunitat excepcional d’immergir-se

en la saviesa del nostre temps. Les deu lliçons versaren sobre la figura de deu testimonis de la història catalana del segle XX

en tota la seva complexitat cultural, ideològica, social i política. Des d’Enric Prat de la Riba fins a Joan Fuster, tots els autors

escollits formen part del cànon català.
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10 i 11 de maig de 2007 
Centre Català de la Nutrició de l’IEC i Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació.
«Present i futur de les relacions alimentació-salut: noves necessitats i nous aliments»
En aquestes jornades es féu un balanç actualitzat de les relacions de la dieta amb les principals patologies humanes i

s’analitzà els canvis que s’estan experimentant en la producció i en el consum dels aliments. Les jornades es clogueren amb

l’estudi de diversos aspectes de la ciència dels aliments, i també s’analitzà l’impacte de la nutrigenòmica en la indústria

alimentària i es debaté en una taula rodona la contribució de la ciència i la tecnologia dels aliments en la salut i la seguretat

dels consumidors.

14 de maig de 2007
Cloenda de l’Any Coromines
L’IEC acollí l’acte de cloenda de l’Any Coromines. La Comissió Coromines lliurà a l’IEC un bust del lingüista, obra de

l’escultor Manuel Cusachs, i Joan Solà pronuncià la conferència «Coromines i el futur de la lingüística i la filologia». Joan

Coromines fou membre de la Secció Filològica de l’IEC des de 1950.

17 de maig de 2007
III Jornada Filològica
L’Associació d’Amics del Professor Antoni M. Badia i Margarit, creada per un grup de deixebles del doctor Badia amb

l’objectiu de promocionar activitats d’estudi de la llengua catalana i donar suport a les activitats dutes a terme pel professor

Badia en l’àmbit de l’estudi i la promoció de l’ús de la llengua catalana, convocaren la tercera Jornada Filològica amb el títol

«Del llatí al romanç, com hem emplenat el buit?».

22 de maig de 2007 
Societat Catalana de Matemàtiques. Lliurament dels premis de la XII Prova Cangur 2007 
Les proves Cangur de matemàtiques aplegaren gairebé vint mil alumnes dels Països Catalans. Alumnes de secundària de

Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears participaren en la competició que consisteix en una prova amb trenta reptes

matemàtics de dificultat creixent i de resposta tancada amb cinc opcions per a cada problema que els participants han de

resoldre en una hora i quart. La prova té l’objectiu d’estimular l’aprenentatge de les matemàtiques (fotografia 17).
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30 de maig de 2007
Associació Catalana de Sociologia. Societat catalana 2007
L’Associació Catalana de Sociologia presentà el seu primer anuari, un estudi que radiografia l’estat de la societat catalana.

Aquesta publicació tindrà una periodicitat anual i aporta elements de coneixement i de debat sobre els fets més rellevants

que tenen lloc a Catalunya.

1 de juny de 2007
Concert del Centenari de l’IEC 
El concert de l’IEC fou coproduït pel Ministeri de Cultura per mitjà de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales i

s’estructurà a partir d’una tria d’obres representatives de la música catalana des de la fundació de l’IEC, el 18 de juny 

de 1907, fins ara. El repertori fou seleccionat pel mestre Joan Albert Amargós i pel musicòleg Romà Escalas. Dins del

concert, que tingué lloc al pati de la Casa de Convalescència, s’hi escoltà una creació exclusiva encarregada al compositor

Amargós (fotografia 18).

5 de juny de 2007 
Societat Catalana d’Economia. Jornada acadèmica «Aportacions a la recerca i el debat 
en economia a Catalunya»
Jornada sobre l’estat de la recerca en alguns grans temes de l’economia regional i catalana. Entre els problemes que

s’abordaren, hi figuraven la competitivitat i els desequilibris exteriors, el medi ambient, el finançament autonòmic, els

desequilibris regionals i els problemes relatius a la pobresa i a la desigualtat en el repartiment de la renda. 

5 de juny de 2007
XVII Premi Internacional Ramon Llull
El catalanòfil anglès i membre corresponent de l’IEC, Alan Yates, fou guardonat amb el Premi Internacional Ramon Llull.

Aquest premi és concedit conjuntament des del 2004 per l’Institut Ramon Llull —consorci integrat pel Govern de la

Generalitat de Catalunya i l’IEC— i la Fundació Congrés de Cultura Catalana.
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5 al 15 de juny de 2007 
Secció de Ciències Biològiques. L’exposició «L’Institut de Fisiologia»
Aquesta exposició fou una contribució als centenaris de la Facultat de Medicina i l’Hospital Clínic de Barcelona (1906) i de

l’Institut d’Estudis Catalans (1907). L’Institut de Fisiologia ha estat la institució de recerca col·lectiva més important que hi

ha hagut a Catalunya. Fou creat l’any 1920 per la Mancomunitat de Catalunya, sota l’adscripció de la Secció de Ciències de

l’Institut d’Estudis Catalans, i en el seu moment fou l’eina més important de la nostra renovació i modernització científiques.

El seu impulsor i director fou el doctor August Pi i Sunyer, el qual aconseguí crear el primer grup homogeni de recerca, amb

tasca continuada i projecció internacional del país. També fou l’element més important per a la introducció del català com a

llengua d’ús en el món científic.

7 de juny de 2007
L’exposició «L’Institut d’Estudis Catalans, 1907-2007» a Andorra
Inauguració de l’exposició «L’Institut d’Estudis Catalans, 1907-2007. Un segle de cultura i ciència als Països Catalans» al

claustre dels Miralls del santuari de Meritxell d’Andorra, sota la presidència del ministre portaveu de Cultura i Ensenyament

Superior, Juli Minoves. 

11 de juny de 2007
Fundació Mercè Rodoreda
El Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda es reuní per elegí Joaquim Mallafrè membre de la Comissió Tècnica de la

Fundació, en substitució de Jordi Sarsanedas. La Comissió Tècnica quedà constituïda per Joaquim Molas, Joan Triadú i

Joaquim Mallafrè, sota la direcció de Salvador Giner.

13 de juny de 2007
Reunió de la Comissió de Societats Filials
El president de l’IEC reuní la Comissió de Societats Filials de l’IEC per tractar els assumptes d’interès comú i per presentar

el nou delegat a les societats, Francesc Vallverdú (fotografia 19).
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18 de juny de 2007
Conferència commemorativa de la creació de l’IEC
L’historiador Albert Balcells pronuncià —en un acte copresidit per l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu— la conferència

commemorativa de la creació de l’IEC el 18 de juny de 1907. Aquesta fou la data en la qual la Diputació Provincial de

Barcelona, mitjançant un dictamen acord signat pel seu president, Enric Prat de la Riba, decidí «crear un nou centre que

podrà anomenar-se Institut d’Estudis Catalans» (fotografia 20).

19 de juny de 2007 
Lliurament del DIEC al Govern d’Andorra
El president de l’IEC féu entrega del DIEC al ministre portaveu de Cultura i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra,

Juli Minoves (fotografia 21).

19 de juny de 2007 
Societat Catalana de Biologia. Sopar científic
Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundació Cultura de Pau, antic director general de la UNESCO i membre

corresponent de l’IEC, fou l’encarregat de pronunciar la conferència «Ciència i societat, grans reptes», en el marc d’un sopar

de caràcter científic.

26 i 27 de juny de 2007
Reunió a Rabat del projecte «La dignitat de la persona humana»
Segona reunió internacional de treball sobre el projecte de la Unió Acadèmica Internacional «La dignitat de la persona

humana», amb el títol «Els camins de la dignitat humana: de les tradicions culturals a un nou paradigma»; a l’Acadèmia del

Reialme de Marroc. 

27 de juny de 2007
Projecte Frankfurt 2007
L’Institut Ramon Llull, consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i l’IEC, presentà al Centre de Cultura

Contemporània de Barcelona el Projecte Frankfurt 2007, sobre el programa «La cultura catalana», convidada d’honor de

l’edició d’enguany de la Fira Internacional del Llibre, que se celebra anualment.
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28 de juny de 2007
Compendi de nomenclatura de química analítica. Regles definitives de 1997
L’IEC publicà la versió en català del Compendi de nomenclatura de química analítica de la Unió Internacional de Química

Pura i Aplicada, que inclou en tres volums la terminologia i els neologismes de química analítica amb les corresponents

definicions (fotografia 22).

2 de juliol de 2007
Col·loqui germanocatalà
Participació en el col·loqui científic germanocatalà celebrat a Tübingen sota el tema «Catalunya. Cultura de la modernitat»,

en la sessió La cultura catalana des de la perspectiva sociològica, on es presentà el llibre Katalonien. Kultur der Moderne,

editat pel Centre de Comunicació Científica amb Iberoamèrica de Tübingen.

2 al 6 de juliol de 2007 
Societat Catalana de Musicologia. XIX Seminari Internacional «El barroc musical hispànic.
Els inicis del barroc hispànic a l’entorn del centenari de l’Institut d’Estudis Catalans»
La Societat Catalana de Musicologia, conjuntament amb l’Institut de Musicologia i el Departament d’Art de la Universitat

Autònoma de Barcelona, organitzaren l’edició extraordinària d’aquest seminari, que estudià els inicis del barroc hispànic a

l’entorn del centenari de l’Institut d’Estudis Catalans.

4 al 6 de juliol de 2007 
Institució Catalana d’Estudis Agraris. V Congrés de la ICEA «1907-2007: 
Cent anys d’agricultura catalana. Cent anys de l’IEC»
Congrés que estudià el present, tenint en compte el passat i mirant cap al futur. Les àrees temàtiques del congrés foren:

«Les claus històriques i socials en el darrer segle», «Els sistemes agraris i el medi ambient», «Les revolucions tecnològiques»,

«Els inputs i les tècniques de suport de l’agricultura», «El mercat i les polítiques agroalimentàries» i «La formació i la

transferència del coneixement».
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10 de juliol de 2007
La ciència en la història dels Països Catalans. Vol. II: Del naixement de la ciència moderna a
la Il·lustració
El segon volum d’aquesta obra, concebuda en tres volums, que descriu l’evolució de la ciència i la tècnica en els territoris de

llengua catalana, fou editada conjuntament amb la Universitat de València i fou presentada a la seu de l’IEC.

23 al 25 d’agost de 2007 
Societat Catalana d’Estudis Clàssics. Trobada de representants de la Federació Internacional
d’Associacions d’Estudis Clàssics
La Societat Catalana d’Estudis Clàssics acollí els membres de l’equip directiu i els delegats de la Federació Internacional

d’Associacions d’Estudis Clàssics (FIEC). El Bureau de la FIEC es reuneix cada quatre anys per atorgar beques i ajuts a

projectes científics lligats als estudis clàssics i per discutir temes d’actualitat d’aquesta disciplina.
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2. Visites institucionals

Durant el curs, han visitat l’IEC (per ordre cronològic):

• Jean-Robert Pitte, rector de la Universitat París-Sorbona

• Claudia Lux, presidenta de la Federació Internacional d’Associacions i Institucions Bibliotecàries (IFLA)

• Joan Majó i Cruzate, director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió

• Emili Gelpí, director de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques del Consell Superior d’Investigacions Científiques

• André Deledicq, president i fundador de l’associació internacional Le Kangourou sans Frontières

• Víctor García de la Concha, director de la Real Academia Española

• Martin Kosatka, ambaixador de la República Txeca a Madrid

• Fernando Alzamora, president de “Sa Nostra” Caixa de Balears

• Marta Jacob Escauriaza, directora general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern balear

• Borka Jerman Blazic, presidenta de Capítols Europeus de la Internet Society (ISOC-ECC) 

• Sebastià Millans i Rosich, president del Club Natació Barcelona

• John Lawton, guanyador del II Premi Ramon Margalef d’Ecologia i Ciències Ambientals de la Generalitat de Catalunya

• Narcís Serra, president de Caixa Catalunya

• Stuart Kaufmann, professor del Santa Fe Institute, Nou Mèxic, EUA

• Pier Luigi Luisi, professor del Departament de Biologia de la Universitat de Roma Tres, Roma

• Albert Eschenmoser, professor de l’ETH de Zuric i del The Scripps Research Institute, La Jolla, Califòrnia

• Eugene Garfield, president emèrit de l’Institute for Scientific Information, Filadèlfia, EUA, i expresident de l’American

Society for Information Science and Technology, EUA

• Eliora Ron, professora de la Universitat de Tel-Aviv, Israel, i presidenta de la Federació Europea de Societats de

Microbiologia

• Joaquim Puig, alcalde de Morella, Castelló

• Jordi Rafael Sales Coderch, degà de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona

• Antonio Alegre Gorri, vicedegà de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona

• Antoni Prevosti i Monclús, vicedegà de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona

• M. Ángeles del Rincón, degana de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona
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• Déwé Epéri Gorode, vicepresidenta del Govern de Nova Caledònia

• Joan Manuel Tresserras, conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya

• Ana María Cetto, directora general adjunta de l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica

• Josep Huguet, conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya 

• Rüdiger Klein, coordinador dels programes EUROCORES de l’European Science Foundation

• Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya

• Montserrat Tura, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

• Josep M. Esteve, president dels Laboratoris Dr. Esteve

• Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya

• Jordi Hereu, alcalde de Barcelona
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3. Premis Sant Jordi

Atorgats en un acte públic el 24 d’abril a la Sala Prat de la Riba de l’IEC:

Premis o borses d’estudi Treballs Autors

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda Mercè Rodoreda i el viatge pel temps. Sílvia Aldavert 
Anàlisi comparativa amb les obres de i Sílvia Fornells
Virginia Woolf o James Joyce

Recull de cartes de Mercè Rodoreda Carme Arnau

Mercè Rodoreda, escriptora i amiga. Francesca Romana Uccella
Records personals

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner Repertori de narradors mallorquins Pilar Arnau i Segarra
a partir de la generació dels setanta. 
(Arxiu biogràfic i bibliogràfic, 1967-2007)

Borses d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Pere Bosch i Gimpera i Manuel de Irujo: Manel López i Esteve
Institut d’Estudis Catalans l’intent de reconstruir una legalitat republicana 

(1936-1939)

Borses d’estudi Generalitat La identitat lingüística i cultural dels Sophia Simon (Alemanya)
de Catalunya algueresos catalanoparlants

Els homes de negoci italians a M. Elisa Soldani (Itàlia)
Barcelona durant la Guerra Civil catalana

Llengua i identitat en la poesia Stefano Torresi (Itàlia)
catalana de la postguerra

Els antifeixistes italians a Catalunya durant Matteo Vecchia (Itàlia)
la Guerra Civil espanyola (1936-1939)

Borses d’estudi Països Catalans La presència i la participació de les dones Laia Herrera i Pujol
en els parlaments de Catalunya i de les Illes 
Balears i la qüestió de l’acció positiva

Una llengua musicada (de les Illes Balears Carla Gonzàlez Collantes
a la resta de territoris de parla catalana) 

Biosensors per a toxines marines: Mònica Campàs i Homs
lligams científics entre el Rosselló i el Montsià
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Concurs de Joves Sociòlegs E-participació: la incorporació d’Internet Clelia Colombo Vilarrasa
en els processos de participació ciutadana en
la presa de decisions públiques

Accèssit L’absència als exàmens de primer curs en la Alícia Villar Aguilés
Universitat de València o el cas dels «no presentats»

Premi August Pi i Sunyer Producció d’un inhibidor del VIH-1 en plantes Marc Castellet Llerena
de Bioquímica o Ciències Fisiològiques de tabac i d’arròs

Premi Catalunya d’Urbanisme Pla Director Urbanístic del Pla de Bages Joaquim Sabaté Bel i CCRS

Premi de la Institució Catalana Recuperació i producció sostenible del formatge Pau Gutiérrez Pedemonte
d’Estudis Agraris d’Estaon

Premi de la Institució Catalana Estudis etnobotànics a la vall de Camprodon Montse Rigat Coll
d’Història Natural (alta vall del Ter, Pirineus)

Premi de la Societat Catalana Caracterització molecular i funcional de macrò- Carmen Doñate Jimeno 
de Biologia fags diferenciats in vitro d’orada (Sparus aurata)

Accèssit Regulació de la fosforilació de AKT en cèl·lules de Mercè de Frias Sánchez
leucèmia limfàtica crònica

Premi de la Societat Catalana Nous extractants i anions regiosubstituïts Joan Ignasi Llambias Clar
de Química derivats de l’o-carborà

Premi de Medi Ambient — David Saurí Pujol

Premi Évariste Galois de la ��n: l’espai, els convexos i l’infinit Judit Abardia Bochaca
Societat Catalana de Matemàtiques

Premi Ferran Sunyer i Balaguer Lectures on determinantal ideals Rosa M. Miró-Roig
de Matemàtiques

Premi Fundació Mercè Rodoreda Les novel·les d’exili d’Avel·lí Artís-Gener Sílvia Mas i Sañé

Premi Jaume Sarri L’ànima de la muntanya: història dels masos de Esther Miralles i Henares
d’Història del Solsonès Montpol i Terrassola i Josep Porredon i Feliu

Premi Jaume Vicens i Vives Absolutisme i liberalisme a Lleida (1814-1828) Antoni Sánchez i Carcelén 
d’Història Contemporània

Premi Josep Carner La invenció dels orígens. La història literària Cesc Esteve i Mestre
de Teoria Literària en la poètica del Renaixement

Premi Josep M. Sala-Trepat — Mario Cáceres Aguilar
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Premi Josep Pijoan d’Història Salvador Gurri i Coromines (1749-1819), Mariona Fernández Banqué
de les Arts un escultor d’entre segles

Premi Josep Teixidor Localització i conservació d’estructures en Javier J. Gutiérrez Marín
de Matemàtiques homotopia estable 

Premi Lluís Casassas i Simó Planificació i govern del territori a la regió Luis del Romero Renau
de la Societat Catalana de Geografia metropolitana del Rin-Ruhr. Noves respostes

a velles lògiques territorials en un context
insosteniblement globalitzat

Accèssit Canvis en els usos del sòl i moviments de massa María José Ripoll Berenguer
superficials en una conca de muntanya de 
l’alt Berguedà

Premi Lluís Nicolau d’Olwer Quinze anys de periodisme: les col·laboracions Pere Gómez Inglada 
de Filologia de J. V. Foix a La Publicitat (1922-1936)

Premi Prat de la Riba Grans imperis, petites nacions Josep M. Colomer Calsina
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4. Convenis de col·laboració

Durant el curs 2006-2007, l’Institut d’Estudis Catalans ha establert els convenis de col·laboració següents:

• El 22 de setembre de 2006, amb la Fundació Caixa Girona per patrocinar les activitats culturals i científiques que l’IEC
realitzarà amb motiu del I Centenari.

• El 21 de setembre de 2006, amb la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) per establir el marc de
col·laboració amb les empreses i les emissores de ràdio i televisió de la CCRTV durant el període de celebració del
Centenari.

• El 26 de setembre de 2006, amb la Caixa Sabadell per patrocinar les activitats culturals i científiques de l’IEC
organitzades en el marc de la celebració del I Centenari.

• El 27 de setembre de 2006, amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA).

• El 27 de setembre de 2006, amb la Universitat Pompeu Fabra per col·laborar amb l’Observatori de Neologia de l’Institut
Universitari de Lingüística Aplicada.

• El 2 d’octubre de 2006, amb la Universitat de les Illes Balears per col·laborar en el projecte «Recuperació de fons
documental de mallorquins traslladats a Cuba». 

• El 3 d’octubre de 2006, amb l’Obra Social La Caixa per patrocinar les activitats culturals i científiques organitzades en el
marc de la celebració del I Centenari.

• El 3 de novembre de 2006, amb els departaments de la Presidència, d’Educació i d’Innovació, Universitats i Empresa de
la Generalitat de Catalunya i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació per col·laborar en la consolidació d’un
grup d’experts en canvi climàtic i donar suport a les seves activitats per als anys 2006 i 2007.

• El 13 de novembre de 2006, amb Telefónica Móviles España per col·laborar en matèria de normalització lingüística.

• El 14 de novembre de 2006, amb la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX per dur a terme activitats conjuntes i per
intercanviar informació i publicacions periòdiques.

• El 15 de novembre de 2006, amb Pagès Editors per publicar el llibre Una mirada catalana a l’Àfrica. Viatgers i viatgeres
dels segles XIX i XX (1859-1936).

• El 23 de novembre de 2006, amb la Diputació de Barcelona i els departaments de Política Territorial i Obres Públiques,
de Medi Ambient i Habitatge, i de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya per editar l’Anuari
territorial de Catalunya 2005.

• El 30 de novembre de 2006, amb la Fundació Alsina i Bofill, la Fundació Congrés de Cultura Catalana, la Fundació
Joaquim Torrens Ibern i l’Editorial Reverté per editar en català el llibre Biochemistry 6th edition, de L. Stryer, J. Berg 
i J. Tymoczko, que serà publicat per l’Editorial Reverté.

• El 4 de desembre de 2006, amb l’Ajuntament de Morella per publicar les Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a
Morella, celebrades a Morella els dies 16 i 17 de desembre de 2005.

• L’11 de desembre de 2006, amb el Consorci de la Zona Franca per patrocinar les activitats culturals i científiques
organitzades en el marc de la celebració del I Centenari.

• L’11 de desembre de 2006, amb el Centre de Terminologia TERMCAT per cedir al TERMCAT una còpia, en suport
digital, de les dades de l’àrea de fitonímia que apareixen en la segona edició del Diccionari de la llengua catalana.
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• El 13 de desembre de 2006, amb Laudis Consultor per patrocinar les activitats culturals i científiques organitzades en el
marc de la celebració del I Centenari.

• El 18 de desembre de 2006, amb Víctor Igual per patrocinar les activitats culturals i científiques organitzades en el marc
de la celebració del I Centenari.

• El 21 de desembre de 2006, amb el Patronat Català Pro Europa per contribuir en les despeses d’organització del simposi
«Els països de parla catalana i Europa durant la darrera centúria», organitzat per la Secció Històrico-Arqueològica.

• El 21 de desembre de 2006, amb Eumo Editorial per publicar el llibre Una societat en crisi? Debats entorn dels reptes
d’un món globalitzat, edició a cura del membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials Josep González-Agàpito.

• El 31 de desembre de 2006, amb la Diputació de Barcelona per col·laborar en les tasques, de l’any 2006, de difusió
cultural, activitat científica, publicacions i activitats institucionals pròpies de l’IEC, així com de diverses publicacions,
cursos i seminaris de la Societat Catalana de Geografia, societat filial.

• El 30 de gener de 2007, amb Lavinia Auditoria & Consultoria per patrocinar les activitats culturals i científiques
organitzades en el marc de la celebració del I Centenari.

• El 31 de gener de 2007, amb el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya per
prestar, per part de l’IEC, els serveis editorials consistents en l’edició dels exàmens de les proves d’accés a la universitat
PAU (any 2007).

• El 31 de gener de 2007, amb la Fundació Carles Salvador per col·laborar en les activitats d’aquesta fundació relacionades
amb la promoció i la difusió de la llengua catalana.

• El 2 de febrer de 2007, amb el Consorci de Transferència de Coneixement (CTC) per intercanviar informació a fi de
millorar el coneixement sobre l’estat de la recerca a Catalunya.

• El 19 de març de 2007, amb el Govern de Nova Caledònia i Linguapax Pacífic per conservar les llengües canac.

• El 26 de març de 2007, amb la Biblioteca de Catalunya per dur a terme el projecte Patrimoni Digital de Catalunya
(PADICAT).

• El 26 de març de 2007, amb Laboratoris Dr. Esteve per patrocinar les activitats culturals i científiques organitzades en el
marc de la celebració del I Centenari. 

• El 13 d’abril de 2007, amb la Fundació Salut, Innovació i Societat (Fundació SIS) per patrocinar les activitats culturals i
científiques organitzades en el marc de la celebració del I Centenari i per col·laborar en l’organització d’actes o projectes
d’interès comú en els àmbits de l’economia de la salut i les ciències de la vida.

• El 10 de maig de 2007, amb l’Ajuntament de Banyoles per assessorar científicament i tècnicament en el projecte
d’informatització i recopilació del fons bibliogràfic sobre els estudis científics realitzats sobre el municipi de Banyoles i els
seus voltants.

• El 29 de maig de 2007, amb la Universitat Pompeu Fabra per cedir a l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada una
còpia del text complet de la segona edició del Diccionari de la llengua catalana, en suport informàtic, per a ús dels
investigadors; així com les actualitzacions successives de la base de dades.

• El 6 de juny de 2007, amb Sun Microsystems Ibérica per proveir l’Institut d’una plataforma oberta, maquinari i
programari que serveixi de suport a les actuacions pròpies de l’IEC.

• El 20 de juny de 2007, amb la Institució Milà i Fontanals del Consell Superior d’Investigacions Científiques per
col·laborar en el projecte «Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae».
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