
1. Selecció d’activitats ordenades cronològicament

27 de setembre de 2004
Inauguració del curs 2004-2005
Amb la presència del conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, Carles

Solà, va tenir lloc la sessió inaugural del curs 2004-2005: Salvador Alegret, secretari general de l’IEC, fou l’encarregat de

llegir la Memòria del curs 2002-2003 i Joan-Francesc Mira, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC, va

impartir la lliçó inaugural Nosaltres i els italians (fotografia 1).

30 de setembre de 2004
II Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova
La II Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova, organitzada per l’Institut d’Estudis Catalans i la Facultat de

Teologia de Catalunya, tingué lloc a la Sala Prat de la Riba de l’IEC. Durant l’acte, Josep-M. Terricabras, membre de la

Secció de Filosofia i Ciències Socials, presentà el primer volum de les Arnaldi de Villanova opera theologica omnia.

4 al 7 d’octubre de 2004
Jornades Menorquines a Barcelona
L’acte d’inauguració de les Jornades Menorquines a Barcelona, organitzades conjuntament amb l’Institut Menorquí

d’Estudis (IME), fou a l’Institut i comptà amb la presència de la presidenta del Consell Insular de Menorca, Joana M. Barceló 

i Josep Miquel Vidal, coordinador científic de l’IME.

5 d’octubre de 2004
Secció de Ciències Biològiques. Sessió en memòria de Ramon Margalef
La Secció de Ciències Biològiques dedicà una sessió en memòria de Ramon Margalef, que fou membre de la Secció de

Ciències Biològiques i de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Catalunya (fotografia 2). L’acte, celebrat a l’Institut 

i presidit per Josep Laporte, fou organitzat conjuntament amb la Reial Acadèmia. Durant la sessió, hi intervingueren els

membres de l’IEC Josep Amat, Carles Bas, Marta Estrada, Ramon Folch i Joandomènec Ros i, de la Institució Catalana

d’Història Natural, Joan Armengol, Carles Gràcia i Josep Peñuelas.
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II. Activitats
acadèmiques 
i institucionals

FOTOGRAFIA 1

FOTOGRAFIA 2. Ramon Margalef.
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13 d’octubre de 2004
Societat Catalana de Pedagogia. Commemoració del 20è aniversari
La Societat Catalana de Pedagogia celebrà el 20è aniversari de la seva creació durant l’acte d’inauguració del curs, al qual

assistí el vicepresident Antoni Riera i comptà amb la presència de Pere Darder, president del Consell Escolar de Catalunya.

En el transcurs de l’acte, Martí Teixidó, de la Universitat Autònoma de Barcelona, pronuncià la conferència «La funció

pedagògica, avui».

18 i 25 d’octubre de 2004
Societat Catalana de Pedagogia. Taules rodones «L’educació vista per no docents» i
«L’educació vista per docents»
Dins del Fòrum Social per l’Educació, la Societat Catalana de Pedagogia participà en Una escola d’elit per a tots amb dues

taules rodones: «L’educació vista per no docents», en què intervingueren Xavier Fabré, Oriol Homs i Conxa Oliu, i

«L’educació vista per docents», en què intervingueren Carmina Bosch, Francesc Danés, Ramon Francolí i Jaume Gibert.

18 d’octubre de 2004 al 23 de maig de 2005
Secretaria Científica. Cicle de conferències «Perspectives del segle XXI: població, societat 
i país»
La primera conferència del cicle «Perspectives del segle XXI: població, societat i país», amb el títol Població i salut, fou a

càrrec de Josep Laporte, metge, membre de la Secció de Ciències Biològiques i president de l’IEC. Li seguirien les

conferències de Jordi Pujol (Immigració i país), Josep M. Castellet (El futur de la cultura catalana), Anna Cabré (La

població a Catalunya: perspectives per al segle XXI ), Oriol Homs (El futur del treball com a factor de socialització i cohesió

social a Catalunya), Oriol Nel·lo (El territori: dinàmiques i polítiques), Josep M. Puig Salellas (Catalanisme, nacionalisme 

i segle XXI ) i el debat final del cicle a càrrec d’Eva Serra, Lluís Garcia i Sevilla, Salvador Reguant, Vicent Pitarch i Salvador

Giner, director d’aquest cicle (fotografia 3).

19 d’octubre de 2004 al 26 d’abril de 2005
Societat Catalana d’Estudis Jurídics. V Curs de Dret Civil Català
La Societat Catalana d’Estudis Jurídics convocà un nou curs de dret civil català, coordinat per Ferran Badosa Coll,

catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. A través de vint-i-tres lliçons, es presentà la panoràmica actual 

del nostre dret civil en els diversos aspectes legals, doctrinals i pràctics. Els ponents han estat catedràtics o professors de

facultats universitàries i professionals del dret qualificats. 

12

S
ÍN

T
E

S
I 

M
E

M
Ò

R
IA

 ·
 C

U
R

S
 2

0
0

4
-2

0
0

5

FOTOGRAFIA 3. Jordi Pujol entrant a l’IEC el

dia de la seva conferència.
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20 d’octubre de 2004 
Secció Històrico-Arqueològica. Sessió pública a Perpinyà
La Secció Històrico-Arqueològica va celebrar una sessió pública a Perpinyà. Després de visitar la Delegació de l’IEC, on van

ser rebuts per Joan Becat, es van presentar sis comunicacions científiques a la Casa de la Generalitat de Catalunya d’aquesta

ciutat rossellonesa per a informar de la marxa dels programes de recerca de la Secció relacionats amb la Catalunya Nord,

que va comptar amb la presència d’Enric Pujol, delegat de la Generalitat a Perpinyà (fotografia 4).

21 d’octubre de 2004
Societat Catalana de Llengua i Literatura. Jornada d’estudi «Estudis i edicions del segle XIX.
A 20 anys del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença (1984-2004)»
Aquesta Jornada, que es va organitzar conjuntament amb la Societat Verdaguer i la Xarxa Temàtica La Renaixença, va

començar amb un parlament inaugural a càrrec de Manuel Jorba; va continuar amb l’anàlisi dels estudis i edicions sobre la

Renaixença durant aquests vint anys als diversos territoris dels Països Catalans (Joan Mas i Vives, a les Illes Balears; Biel

Sansano i Rafael Roca, al País Valencià; Josep M. Domingo, a Catalunya, i Pep Vila, a la Catalunya Nord), i es va cloure

amb un parlament de Joaquim Molas.

26 d’octubre de 2004
Secretaria Científica. Conferència «Science in the Twenty-First Century: interdisciplinary
and international»
La professora Rita Colwell, presidenta de Canon US Life Sciences, Inc. i antiga directora de la National Science Foundation

(fotografia 5), pronuncià a l’IEC la conferència «Science in the Twenty-First Century: interdisciplinary and international».

Aquest acte fou organitzat conjuntament amb la Secció de Ciències Biològiques i la Secció de Ciències i Tecnologia.

27 d’octubre de 2004
Declaració institucional «L’ús social de la llengua catalana»
Josep Laporte, amb la presència de Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica, presentaren en conferència de

premsa la declaració institucional «L’ús social de la llengua catalana», que fou aprovada pel Ple de l’Institut i per mitjà del

qual l’Institut va fer públiques algunes consideracions que ajuden a ponderar adequadament la situació de la nostra llengua

pel que fa al seu ús social, a identificar els problemes amb què s’enfronta i a esperonar l’estudi i l’execució de les solucions

més adients.
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FOTOGRAFIA 4. Una representació de la Secció

Històrico-Arqueològica a Perpinyà.

FOTOGRAFIA 5. Rita Colwell.
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27, 28 i 29 d’octubre de 2004
Societat Catalana d’Estudis Clàssics. Desè Col·loqui Internacional del PARSA: «Classicisme i
anticlassicisme com a necessitats intel·lectuals»
La Societat Catalana d’Estudis Clàssics participà en aquest col·loqui PARSA (Pôle Alpin pour la Recherche sur les Sociétés

Anciennes), en què al llarg de tres dies s’impartiren un total de quinze conferències, a l’Institut Francès de Barcelona, a la

Universitat de Barcelona i a l’Institut d’Estudis Catalans. El primer dia Carles Miralles dissertà sobre «Els clàssics en el

projecte cultural del Noucents». 

29 d’octubre de 2004
Societat Catalana d’Estudis Hebraics. Presentació de la col·lecció «Publicacions de la Societat
Catalana d’Estudis Hebraics»
La Societat Catalana d’Estudis Hebraics va fer la presentació del primer volum de la col·lecció «Publicacions de la Societat

Catalana d’Estudis Hebraics»: el llibre d’Elka Klein (Universitat de Cincinnati, EUA), Hebrew Deeds of Catalan Jews,

1117-1316 / Documents hebraics de la Catalunya medieval, 1117-1316, amb la col·laboració d’Eduard Feliu en la part

catalana (fotografia 6).

5 de novembre de 2004
Societat Catalana de Física. Acte de commemoració dels cinquanta anys del Centre Europeu
de Recerca Nuclear
La Societat Catalana de Física organitzà un acte de commemoració dels cinquanta anys del Centre Europeu de Recerca

Nuclear (CERN), en el qual intervingueren Enrique Fernández, director de l’Institut de Física d’Altes Energies, que va

parlar dels tretze anys d’aquest institut; Lluís Garrido, catedràtic de Física Teòrica de la Universitat de Barcelona, 

que va parlar dels «Experiments al futur del CERN», i Gabriele Veneziano, de la divisió teòrica del CERN, que va

pronunciar la conferència inaugural del curs: «50 years of theoretical physics at CERN».

5, 6 i 7 de novembre de 2004
Institució Catalana d’Història Natural. Seminari de Gestió Ambiental
La Institució Catalana d’Història Natural féu el VIII Seminari de Gestió Ambiental a Banyoles, quatre sessions diàries de

matins i tardes centrades en el debat «Conservació i ús públic de la zona lacustre de Banyoles», i en la constitució del

Consorci de l’Estany, que ha permès la sol·licitud i concessió del projecte Life, que es desenvoluparà en els propers

quatre anys.
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FOTOGRAFIA 6. Coberta del primer volum de la

col·lecció.
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10 de novembre de 2004
Compareixença de l’IEC davant la Comissió de Política Cultural del Parlament de Catalunya
El president Josep Laporte, acompanyat del seu equip, va comparèixer davant la Comissió de Política Cultural del

Parlament de Catalunya per a informar sobre la situació de la llengua catalana als Països Catalans (fotografia 7).

11 de novembre de 2004
Societat Catalana d’Estudis Històrics. Sessió inaugural
La Societat Catalana d’Estudis Històrics inaugurà el curs acadèmic amb la conferència «Memorial de greuges del

nacionalisme català: l’ambaixada del Consell Principal a Joan II», que va anar a càrrec de Jaume Sobrequés i Callicó.

16 de novembre de 2004
Creació de la Càtedra Maria Àngels Anglada
La Universitat de Girona i l’Institut d’Estudis Catalans van establir un conveni per a crear la Càtedra Maria Àngels Anglada,

antiga vicepresidenta de la Secció Filològica, per a la promoció i difusió de l’obra de l’escriptora gironina.

18 de novembre de 2004
Debat sobre el Tractat pel qual s’estableix una constitució per a Europa
L’Institut celebrà un Ple extraordinari per a debatre sobre el Tractat pel qual s’estableix una constitució per a Europa,

coordinat i moderat per Josep M. Puig Salellas. Hi intervingueren: Carles Gasòliba, membre de l’Institut d’Estudis Catalans 

i exdiputat al Parlament Europeu; Eduard Roig, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona; Alejandro

Saiz, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat del País Basc, i Enoc Albertí, catedràtic de Dret Constitucional 

de la Universitat de Barcelona (fotografia 8).

18 i 19 de novembre de 2004
III Seminari de Correcció de Textos
El III Seminari de Correcció de Textos «La terminologia i la correcció de textos», organitzat per l’Oficina de Correcció 

i Assessorament Lingüístics de l’IEC en col·laboració amb altres entitats, sota la direcció de Josep Vigo.
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FOTOGRAFIA 7. Una representació de l’IEC sota

la presidència de Carme Valls, presidenta de la

Comissió de Política Cultural del Parlament de

Catalunya.

FOTOGRAFIA 8. Josep M. Puig Salellas,

coordinador i moderador del debat.
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18, 19, 20 i 21 de novembre de 2004
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica. VIII Trobada d’Història 
de la Ciència i de la Tècnica
La Trobada aplegà uns cent cinquanta investigadors dels Països Catalans i comptà amb el suport del grup de recerca

d’història de les Illes Balears. Se celebrà a Mallorca, al monestir de la Real de Palma, al Centre Cultural de Binissalem, al

Museu de Ciències Naturals de Sóller i a la Fundació Bartomeu March de Palma. Hi intervingueren: Marta Cavazza

(Bolònia), Jesús Català (València), Jorge Lirola (Almeria) i Vicenç Rosselló (València) (fotografia 9).

22 de novembre de 2004
Societat Catalana d’Ordenació del Territori. Presentació de l’Anuari territorial de Catalunya
2003
La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) féu la presentació de l’Anuari territorial de Catalunya 2003. 

Hi intervingueren: Margarita Castañer, presidenta de la SCOT; Oriol Nel·lo, secretari per al Planejament Territorial 

de la Generalitat de Catalunya; Jordi Labòria, diputat i president de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de 

la Diputació de Barcelona; Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

i Juli Esteban i Àlex Tarroja, directors de l’Anuari territorial de Catalunya (fotografia 10).

29 de novembre de 2004
Inauguració del curs acadèmic de l’Institut Menorquí d’Estudis 
El president de l’IEC Josep Laporte inaugurà el curs acadèmic de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), entitat adherida a

l’IEC des de l’any 2000. Josefina Salord, presidenta del Consell Científic de l’IME, i Josep Miquel Vidal, coordinador

científic de l’IME, participaren en l’acte (fotografia 11).

Societat Catalana de Filosofia. Sessió inaugural «Jean-Paul Sartre, 1980»
En ocasió del 25è aniversari de la mort de Jean-Paul Sartre, ocorreguda el 15 d’abril de 1980, la Societat Catalana de

Filosofia va voler commemorar el fet dedicant la seva lliçó inaugural de curs al filòsof més estudiat del segle xx, que va anar

a càrrec d’Ignasi Roviró, vicepresident de la Societat, i que portà el títol «Jean-Paul Sartre, 1980».
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FOTOGRAFIA 9. Antoni Roca, president de la

SCHCT.

FOTOGRAFIA 10

FOTOGRAFIA 11. Un moment de la conferència

del doctor Laporte.
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3 de desembre de 2004
Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana. Seminari «L’escola rural,
balanç d’un segle»
La Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana organitzà conjuntament amb la Facultat d’Educació 

de Vic un seminari sobre història de l’educació que portava per títol «L’escola rural, balanç d’un segle». Aquest seminari

comptà amb la participació de Juan Manuel Fernández Soria, de la Universitat de València; Jordi Feu, de la Universitat

de Girona, i Joan Soler, de la Universitat de Vic (fotografia 12).

9 de desembre de 2004
Associació Catalana de Sociologia. Acte de celebració del 25è aniversari
L’Associació Catalana de Sociologia commemorà el 25è aniversari de la seva creació amb un acte que fou presidit per

Salvador Giner, on hi hagué la taula rodona «25 anys de sociologia a Catalunya», en què participaren Jordi Estivill, Carlota

Solé, Sebastià Sarasa i Carles Prats i Maeso, i un sopar col·loqui  on es pronuncià la conferència «La vuelta de la sociología», 

a càrrec de Manuel Pérez Yruela.

13, 14, 15, 16 i 17 de desembre de 2004
Secretaria Científica. Cicle de conferències «Els premis Nobel de l’any 2004»
La Secretaria Científica, amb la col·laboració de les societats filials de l’Institut relacionades amb les matèries sobre les quals

l’Acadèmia Sueca de Ciències concedeix els premis Nobel, organitzaren un cicle de conferències a càrrec d’especialistes per a

tractar la temàtica dels premis. 

16 de desembre de 2004
Secció de Ciències i Tecnologia. IV Memorial Enric Casassas. Jornada de Nanociència i
Nanotecnologia Analítiques
Aquesta edició va consistir en la Jornada de Nanociència i Nanotecnologia Analítiques, que va incloure vuit ponències sobre

diversos aspectes d’aquesta nova àrea d’investigació. Les ponències seran publicades a la revista Contributions to Science.

Les sessions tingueren lloc a la Sala Prat de la Riba de l’IEC i van comptar amb cent vint-i-tres inscrits (fotografia 13).

21 de desembre de 2004
Emissió d’El matí de Catalunya Ràdio des de l’Institut d’Estudis Catalans
La seu de l’Institut va acollir l’emissió del programa radiofònic El matí de Catalunya Ràdio, dirigit per Antoni Bassas, en el

qual, a més dels col·laboradors habituals, van intervenir el president de l’IEC, que fou entrevistat, i el vicepresident, el

secretari general i els presidents de les seccions Històrico-Arqueològica i Filològica, que parlaren sobre el posicionament

internacional de l’Institut (fotografia 14).
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FOTOGRAFIA 12. Sala d’actes de la Universitat

de Vic.

FOTOGRAFIA 14. Membres del Consell

Permanent intervenen en l’emissió a la Sala

Prat de la Riba de l’IEC.

FOTOGRAFIA 13. Tríptic de la Jornada.
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21 de desembre de 2004 i 13 de juny de 2005
Societat Catalana d’Estudis Litúrgics. Reunions plenàries
La primera de les dues reunions plenàries acollí la sessió de Sebastià Janeras, especialista en litúrgia de l’Orient cristià, sobre

«Els leccionaris de l’antiga litúrgia de Jerusalem». La sessió de primavera tingué per conferenciant Matthieu Smyth,

professor preconitzat d’Institucions Eclesiàstiques Antigues a la Facultat de Teologia d’Estrasburg, que hi dissertà sobre

«L’ordo missae des anciennes liturgies gallicane, hispanique et milanaise».

14 de gener de 2005
Acte de presentació de l’edició electrònica del Diccionari descriptiu de la llengua catalana
Josep Laporte presidí l’acte de presentació a l’Institut de l’edició electrònica del Diccionari descriptiu de la llengua catalana.

L’acte comptà amb la presència de Joaquim Rafel, director del projecte; de Salvador Barberà, secretari general de Política

Científica i Tecnològica del Ministeri d’Educació i Ciència, i de Carles Solà, conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la

Informació de la Generalitat de Catalunya, organismes que han cofinançat el projecte.

31 de gener de 2005
Visita a l’Institut d’Estudis Catalans de l’abat de Montserrat 
L’Institut rebé la visita de l’abat de Montserrat, Josep M. Soler, acompanyat de Josep Sinca, director de la Fundació Abadia

de Montserrat 2025, i de Frederic Ribas, adjunt a la Direcció General de la Fundació. Josep Massot, monjo de Montserrat i

membre de l’IEC, assistí a la trobada que serví per a estrényer els llaços de col·laboració entre ambdues institucions

(fotografia 15).

9 de febrer al 6 d’abril de 2005
Secretaria Científica. Jornades «L’aire i el medi»
En aquesta quarta i darrera edició de les jornades dedicades als quatre elements fonamentals, hi participaren amb les

respectives conferències Albert Manent, Antoni Bosch-Veciana, Jordina Belmonte, Bernat Codina, Javier Martín Vide,

Ramon Viader Guixà, Josep Enric Llebot, Josep Maria Bayona, Xavier Rodó, Josep C. Vergés, Josefina Plaixats, 

Josep Esteve i Pardo i Russell Monson.
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FOTOGRAFIA 15
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10 de febrer de 2005
Sessió plenària sobre el dèficit fiscal a Catalunya
Durant la sessió sobre el dèficit fiscal a Catalunya, organitzada a l’Institut, es pronunciaren les conferències següents:

«Efectes macroeconòmics del dèficit fiscal, de Jordi Pons i Ramon Tremosa», a càrrec de Ramon Tremosa, professor de la

Universitat de Barcelona, i «Efectes del dèficit fiscal sobre els ciutadans a Catalunya», a càrrec d’Antoni Serra Ramoneda,

membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials (fotografia 16).

12 de febrer de 2005
Societat Catalana de Musicologia. Trobada a Tarragona i Vila-seca
El programa consistí en una visita a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona i a l’Auditori i Conservatori de Vila-seca, 

la sessió científica: «Projecte d’inventari d’arxius amb la música de Catalunya», a càrrec de Jordi Rifé i Josep M. Gregori, 

i la taula rodona «El Centre de Documentació Musical de la Generalitat de Catalunya. Necessitats actuals i propostes

per a la seva redefinició».

5 d’abril al 17 de maig de 2005
Cicle de conferències «Homenatge de l’IEC a Joan Coromines, en el centenari de la seva
naixença»
La Comissió del Centenari de Joan Coromines, presidida per Antoni M. Badia i Margarit, organitzà el cicle, en el qual van

intervenir: Germà Colón, José Antonio Pascual, Eva Buchi, Aitor Carrera, Xavier Terrado, Josep Ferrer, Joan Pujades, Max

Cahner, Carles Duarte, Joan Ferrer i Aina Moll. Després de les conferències, es projectà l’entrevista que Josep M. Espinàs féu

a Joan Coromines el 21 de març de 1995, emesa en el programa Stromboli de Televisió de Catalunya. També es va poder

visitar, a la seu de l’IEC, una exposició dedicada a Joan Coromines (fotografia 17).

13 d’abril de 2005
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics. Presentació del llibre Numismàtica antiga 
de la península Ibèrica
Als tres volums de la col·lecció «Història de la Moneda dels Països Catalans», ara s’hi afegeix aquesta nova obra, que cobreix

l’antiguitat del conjunt de la península Ibèrica. Francesc Tarrats i Bou, director de Patrimoni Cultural de la Generalitat de

Catalunya, s’encarregà de fer la presentació de l’obra de gran format de Leandre Villaronga, a la seu de l’Institut.

19

S
ÍN

T
E

S
I 

M
E

M
Ò

R
IA

 ·
 C

U
R

S
 2

0
0

4
-2

0
0

5

FOTOGRAFIA 16. Els conferenciants a la Sala

Prat de la Riba.

FOTOGRAFIA 17. Acte de cloenda del cicle.
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15 d’abril de 2005
Societat Catalana de Biologia. Gimcana «Descobreix l’oceà»
Uns vuit-cents alumnes de diferents centres d’ensenyament secundari de les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona 

van participar en diverses proves en alguns centres de recerca, les quals van consistir a trobar la solució de qüestions de

coneixement plantejades per estudiants de tercer cicle sobre ecologia, biologia marina i oceanografia.

22 i 29 d’abril de 2005
Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació. Jornades sobre noves tecnologies
alimentàries
L’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació organitzà dues jornades científiques dedicades a estudiar l’estat de les

tecnologies emergents en la producció dels aliments: la primera, a les instal·lacions de l’IRTA, a Monells, amb intervencions

de Xavier de Felipe, D. Pares, P. Picouet i C. Tonello; la segona, a la Universitat de Vic, amb intervencions de F. Malgosa, 

M. Luz Calle, Margarita Garriga, Pere Bou i David Serrat.

23 d’abril de 2005
Presentació del primer volum de La ciència en la història dels Països Catalans
L’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat de València publicaren el primer volum de La ciència en la història dels Països

Catalans: Dels àrabs al Renaixement, un ambiciós projecte que transcendeix les fronteres del nostre país i que ha estat

coordinat per Joan Vernet i Ramon Parés (fotografia 18).

L’Institut d’Estudis Catalans participà en la diada per excel·lència del llibre, Sant Jordi, amb dues parades de llibres: l’una,

al pati de la Casa de Convalescència, i l’altra, a les Rambles.

25 d’abril al 14 de juny de 2005
Secció de Filosofia i Ciències Socials. Cicle de conferències «Recerca i país: la contribució 
de la filosofia i les ciències socials»
La Secció de Filosofia i Ciències Socials va organitzar el cicle «Recerca i país: la contribució de la filosofia i les ciències

socials», coordinat per Joan Vilà-Valentí, amb la participació d’especialistes de les àrees de coneixement de la Secció. 

Les conferències van anar a càrrec d’Antoni J. Colom (pedagogia), Salvador Giner (sociologia), Miquel de Moragas (ciències

de la comunicació), Andreu Mas-Colell (economia) i Joan Vilà-Valentí (geografia) (fotografia 19).
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FOTOGRAFIA 19. Joan Vilà-Valentí,

coordinador del cicle.

FOTOGRAFIA 18. Coberta del llibre.
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4 de maig de 2005
Amics de l’Art Romànic. Jornada científica a la seu de l’IEC a Lleida
Els Amics de l’Art Romànic (AAR) organitzaren una jornada científica a la seu de l’IEC a Lleida, que fou presidida pel

delegat de l’IEC, Ramon Sistac, i es dedicà a l’estudi d’Els fons medievals del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal. Hi

intervingueren: la presidenta dels AAR, M. Teresa Matas, Jesús Tarragona, Montserrat Macià, Isidre Puig, Carme Berlabé,

del Museu de Lleida  Diocesà i Comarcal, i Francesc Fité, professor de la Universitat de Lleida.

9 de maig de 2005
Eleccions a la Presidència de l’IEC
La mort sobtada del president Josep Laporte, el mes de febrer, obligà l’IEC a convocar eleccions a la Presidència. En

aplicació del Reglament intern, el procés electoral acabà amb una votació en un Ple, el dia 9 de maig. La presentació de

candidats a la Presidència tingué lloc el dia 18 d’abril. En resultà guanyadora la candidatura encapçalada per Salvador

Giner, com a president, Salvador Alegret i Antoni Riera, com a vicepresidents, i Joandomènec Ros, com a secretari general

(fotografia 20).

12 de maig de 2005
Societat Catalana de Matemàtiques. X Premis Cangur
El president de la Secció de Ciències i Tecnologia, Joaquim Agulló, presidí, a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),

l’acte de lliurament dels X Premis Cangur, juntament amb el rector de la UPC, Josep Ferrer, i el conseller d’Universitats,

Recerca i Societat de la Informació, Carles Solà. La Societat Catalana de Matemàtiques coordinà l’edició que al llarg dels

anys s’ha estès cap al País Valencià i les Illes Balears, i que aquest any inclogué un concurs de relats relacionats amb el món

de les matemàtiques (fotografia 21).

17 de maig de 2005
Presentació de l’Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya
L’acte de presentació de l’Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, que ha estat promogut pel Consell Assessor per al

Desenvolupament Sostenible (CADS) i realitzat sota la coordinació de Josep Enric Llebot, fou presidit pel conseller primer,

el director del CADS, el president del Centre Meteorològic de Catalunya i el president de l’IEC, a l’Auditori del Palau de la

Generalitat (fotografia 22).
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FOTOGRAFIA 22. L’Auditori del Palau de la

Generalitat.

FOTOGRAFIA 20. El president i els

vicepresidents s’adrecen als membres després

del resultat de la votació.

FOTOGRAFIA 21. La sala d’actes de la UPC en

el moment de l’acte.
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17 de maig de 2005
Societat Catalana de Química. Acte de commemoració del «Bicentenari de la fundació
de l’Escola de Química de la Junta de Comerç, 1805-2005»
L’acte es va organitzar conjuntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona, la Societat Catalana de Química i la Societat

Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Hi intervingueren: Josep Manuel Basáñez, vicepresident primer de la

Cambra de Comerç de Barcelona, i els presidents d’ambdues societats filials, Àngel Messeguer i Antoni Roca. La lectura de

fragments del discurs d’obertura de l’Escola de Química fou a càrrec de Miquel Gassiot, de l’IQS, i d’Agustí Nieto-Galan,

de la UAB, que va parlar sobre el context històric de 1805 (fotografia 23).

18 de maig de 2005
Presentació del volum I de les Obres completes de Pompeu Fabra
Durant el matí es féu la conferència de premsa per a presentar el volum I de les Obres completes de Pompeu Fabra. A la

tarda, l’acte de presentació pública fou presidit pel president de l’IEC, acompanyat del secretari de Política Lingüística de la

Generalitat de Catalunya, Miquel Pueyo; del director general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, Miquel

Melià; del president de la Secció Filològica, Joan Martí i Castell, i dels dos autors, Joan Solà i Jordi Mir. Aquest és el primer

dels nou volums que tindrà l’obra (fotografia 24).

19 de maig de 2005
Societat Catalana de Geografia. Homenatge a Pierre Vilar, membre corresponent de l’IEC
La Societat Catalana de Geografia, conjuntament amb la Societat Catalana d’Estudis Històrics, van retre homenatge al

professor Pierre Vilar. L’acte, presidit pel president de l’IEC, comptà amb la participació d’Helena Estalella, catedràtica de

Geografia Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona, i del professor Jaume Torras, catedràtic d’Història Econòmica

de la Universitat Pompeu Fabra, que glossaren la dimensió humana i científica del professor Vilar (fotografia 25).

Societat Catalana d’Economia. Lliurament del VIII Premi Ferran Armengol i Tubau
En la VIII convocatòria, el premi ofert a la millor obra, treball, tesi o estudi sobre les assegurances i la cobertura de risc, des

de la perspectiva econòmica, jurídica, històrica o financera, publicat o inèdit, va ser atorgat al treball Reflections on gains

and losses: a 2 × 2 × 7 experiment. Experimental evidence on risk aversion and attraction. The gain-loss asymmetry and

single-self preferences. Do the wealthy risk more money? An experimental comparison. Does risk aversion or attraction

depend on income? An experiment, d’Antoni Bosch-Domènech i Joaquim Silvestre.
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FOTOGRAFIA 23. Sala d’actes de la Cambra de

Comerç de Barcelona.

FOTOGRAFIA 24. Joan Martí, president de la

Secció Filològica, mostrant el volum.

FOTOGRAFIA 25. La taula presidencial a la Sala

Prat de la Riba.
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26 de maig de 2005
Societat Catalana de Tecnologia. Conferència «Estat actual de l’energia nuclear»
La Societat Catalana de Tecnologia organitzà la conferència «Estat actual de l’energia nuclear», a càrrec de Xavier Dies,

catedràtic de Física i Enginyeria Nuclear de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. La conferència

fou una exposició dels aspectes energètics, ecològics i econòmics, amb una visió actualitzada i amb perspectives de futur.

27 i 28 de maig de 2005
Societat Catalana de Matemàtiques. Primer congrés txec-català de matemàtiques
El setembre de 2004 es va signar un conveni de cooperació i reciprocitat entre la Societat Catalana de Matemàtiques i la 

Societat Matemàtica Txeca. Una de les primeres activitats ha estat aquest congrés conjunt, celebrat a Praga, que va reunir més

de vuitanta assistents d’ambdues nacions i d’altres països. Ultra les conferències plenàries, hi van haver sis sessions paral·leles

de comunicacions, dedicades a temes sobre els quals ja existeix una col·laboració entre equips de recerca d’ambdós països.

4 de juny de 2005
Societat Catalana de Comunicació. XIV Conferència Anual a Girona
La Societat Catalana de Comunicació va celebrar el seu 20è aniversari amb la taula rodona «20 anys de la Societat Catalana

de la Comunicació. Balanç de la recerca». Els ponents van ser Josep Gifreu, un dels fundadors, i els antics presidents Miquel

de Moragas, Josep M. Casasús i Jaume Guillamet, que van ser moderats per Josep M. Martí, actual president (fotografia 26).

11 de juny de 2005
Signatura del conveni per al projecte Ager Tarraconensis
El president signà a Tarragona el Conveni per a l’estudi del paisatge arqueològic antic l’Ager Tarraconensis amb l’Institut

Català d’Arqueologia Clàssica, els alcaldes dels municipis que han volgut participar en l’estudi i la Universitat Rovira i

Virgili. L’empresa ACESA és la patrocinadora del projecte (fotografia 27).

18 de juny de 2005
Institució Catalana d’Estudis Agraris. Jornada «La malvasia de Sitges»
La Institució Catalana d’Estudis Agraris, continuant la fita d’aprofundir en les varietats viníferes autòctones del nostre país, va

organitzar conjuntament amb l’Hospital de Sitges, una jornada dedicada a la malvasia de Sitges. Aquesta varietat, que va ser

portada a Catalunya fa molts segles des de Grècia, ha estat preservada per l’Hospital de Sant Joan Baptista de Sitges i avui és una

de les més antigues que es cultiven de les quals es tenen referències. En finalitzar la jornada es va homenatjar a Antoni Almirall,

membre de la ICEA, antic professor de l’Escola d’Agricultura de Barcelona i conservador de la varietat malvasia de Sitges.
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FOTOGRAFIA 26. Josep Gifreu, Josep M. Martí i

Miquel de Moragas.

FOTOGRAFIA 27. El rector de la URV amb el

president de l’IEC, el director de l’ACESA i el

director de l’ICAC.
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2. Visites institucionals

Durant el curs, l’Equip de Govern de l’Institut d’Estudis Catalans ha continuat les reunions iniciades el curs passat, a la seu

de l’Institut, amb els equips rectorals de la xarxa d’universitats Joan Lluís Vives, que actualment està presidida pel rector de

la Universitat de Perpinyà, François Féral. Amb aquestes visites, que tenien l’objectiu d’informar de l’activitat de l’IEC i

intensificar les relacions entre l’IEC i les universitats del nostre àmbit lingüístic, clou aquesta iniciativa.

Universitats Rectors Data de la reunió

Universitat Abat Oliba CEU Josep M. Alsina Roca 15 de novembre de 2004

Universitat Jaume I Francisco Toledo Lobo 24 de novembre de 2004

Universitat Internacional de Catalunya Josep Argemí Renom 10 de març de 2005

Universitat  d’Alacant Ignacio Jiménez Raneda 15 d’abril de 2005

També han visitat l’IEC:

• Salvador Barberà, secretari general de Política Científica i Tecnològica del Ministeri d’Educació i Ciència

• Joana M. Barceló Martí, presidenta del Consell Insular de Menorca

• Anna Cabré i Pla, directora del Centre d’Estudis Demogràfics i catedràtica de Geografia Humana de la Universitat
Autònoma de Barcelona

• Josep M. Castellet, escriptor i editor

• Marta Cid i Pañella, consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya

• Francesc Fiol Amengual, conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears

• Rafael Foguet i Ambrós, president de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona

• Miquel Melià Caules, director general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears

• Jordi Pujol i Soley, antic president de la Generalitat de Catalunya

• Josep Sinca, director general de la Fundació Abadia de Montserrat 2025

• Josep M. Soler, abat de Montserrat

• Carles Solà i Ferrando, conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya

• Oriol Tuñí, degà president de la Facultat de Teologia de Catalunya
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3. Premis Sant Jordi

Atorgats en un acte públic el 22 d’abril a la Sala Prat de la Riba de l’IEC:

Premis o borses d’estudi Treballs Autors

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda Temps de reconstrucció. L’obra de Mercè Mercè Ibarz
Rodoreda en el context de les arts dels anys 50

Borses d’estudi Abelard Fàbrega Les ciències fisicomatemàtiques als cursos Emma Sallent del Colombo
monogràfics d’alts estudis i intercanvi: una 
aproximació històrica

Borses d’estudi Eusko-Ikaskuntza - La construcció dels mites nacionals a través  Marc Biosca i Llahí
Institut d’Estudis Catalans de la cançó: el cas basc i el català

Borses d’estudi Generalitat Ramon Llull i el diàleg interreligiós Annemarie Mayer (Alemanya)
de Catalunya

El gir proteccionista de la Junta de Comerç Laura Calosci (Itàlia)
de Barcelona (1815-1845)

Una comunitat en un punt de confluència: Isabel O’Connor 
l’aljama mudèjar de Cocentaina (Estats Units d’Amèrica)

La introducció de l’estètica i de les idees del Flavia Bazzocchi (Itàlia)
Renaixement italià en la vidriera catalana

Borses d’estudi Països Catalans La construcció de la poètica femenina en l’obra Noèlia Díaz i Vicedo
de dues poetes catalanes: Maria-Mercè Marçal 
i Maria Fullana

Selecció natural, selecció sexual i variació Guillem Pérez i de Lanuza
geogràfica. Estudi de la coloració de Podarcis 
muralis (Laurenti, 1768) en tres poblacions
dels Països Catalans

Aristides, Rafael i Gaspar Maillol, una família Èric Forcada
entre el nord i el sud de Catalunya

Transhumants. La visió fronterera de dos pastors Elisabet Nadal
a principis del segle XXI

Concurs de Joves Sociòlegs La pediatria en l’aportació de coneixements Susana González Ruiz, 
de cura Núria Monmany Badia 

i Gemma Parera Álvarez

Accèssit Qui domina el món? El poder econòmic Julián Cárdenas Herrera
transnacional i el poder financer
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Premi Catalunya d’Urbanisme Pla d’ordenació urbanística municipal Manuel de Solà-Morales i Rubió
de Terrassa i Pere Navarro i Morera

Accèssit Pla d’ordenació urbanística municipal d’Olot Ramon Fortet i Bru
i Lluís Sacrest Villegas

Premi de la Institució Catalana Estudi de l’activitat lipoxigenasa durant Salvador Olivella Bori
d’Estudis Agraris els estadis prefermentatius

Premi de la Institució Catalana Efectes de la formiga argentina (Linepithema Judit Roca i Araque
d’Història Natural humile) en la reproducció i condició física 

de la mallerenga blava (Parus caeruleus)

Ex aequo Atributs i estratègies de la vegetació als hàbitats Estela Illa Bachs
supraforestals dels Pirineus catalans

Premi de la Societat Catalana El sistema elèctric espanyol des de la perspectiva Ignasi Nieto i Joaquim Solà
d’Economia industrial

Premi de la Societat Catalana Determinació de la quantitat d’ADN nuclear Sònia Garcia Giménez
de Biologia en espècies de la tribu Anthemideae

Premi de la Societat Catalana Activació de l’enllaç C-F per atac nucleòfil Ainara Nova Flores
de Química de l’anell {Pt2S2}

Accèssit Macrocicles nitrogenats de quinze membres que Anna Torrent i Palomeras
contenen triples enllaços. Estudi de la seva 
complexació amb pal·ladi (0) i de la seva ciclo-
isomerització amb diferents metalls de transició

Premi de la Societat Catalana Avaluació de la resposta de microsensors tipus Lia Moreno Codinachs
de Tecnologia ISFET per a la seva implantació en barreres 

geoquímiques bentonítiques

Ex aequo Anàlisis dels fluxos de materials de Catalunya Cristina Sendra i Sala
en el període 1996-2000

Premi de Medi Ambient — Martí Boada i Juncà

Premi de Sociolingüística Del conflicte lingüístic a l’autogestió. Materials Josep J. Conill Ripollès
per a una sociolingüística de la complexitat

Premi Eduard Fontserè Propagació d’ones en medis excitables sota Sergio Alonso Muñoz
de Ciències Físiques forçament espaciotemporal

Premi Evarist Galois de la Lògiques borroses Carles Noguera i Clofent
Societat Catalana de Matemàtiques

Premi Ferran Sunyer i Balaguer On the topology of isolated singularities José Seade
de Matemàtiques in analytic space

Ex aequo Perturbation methods and semi-linear elliptic Antonio Ambrosetti 
problems on Rn i Andrea Malchiodi
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Premi Fundació Mercè Rodoreda Les novel·listes dels anys trenta: obra narrativa  Neus Real Mercadal
i recepció crítica

Premi Joan Coromines Les interjeccions en un corpus audiovisual. Anna Matamala Ripoll
de Lexicografia i Onomàstica Descripció i representació lexicogràfica

Premi Joan Givanel i Mas Mirador (1929-1937). Un model de periòdic Carles Singla Casellas
de Comunicació Social al servei d’una idea de país

Premi Joaquim i Antoni Trias i Pujol Gangli sentinella. Implementació d’una nova Antoni Alastrué Vidal 
de Fisiopatologia Quirúrgica tècnica dins de la fisiopatologia quirúrgica i Manel Fraile López Amor

per al tractament de certs càncers

Premi Jordi Porta i Jué Millores en el disseny magnètic en dues Zeus Martí Díaz
de la Societat Catalana de Física dimensions d’imants convencionals per 

a sincrotrons

Accèssit Sistema experimental de caracterització Jordi Andilla i Salla
d’un modulador ferroelèctric per mètodes
el·lipsomètrics

Accèssit Cavendish i la mesura de G Oriol Arteaga Barriel

Accèssit Tècniques d’unitarització quiral en l’estudi de Arnau Rios Huguet
la interacció mesó-barió: el pentaquark Θ+

Premi Josep M. Sala-Trepat — Òscar Marín Parra

Premi Lluís Casassas i Simó Els canvis en l’ús del territori de muntanya Núria Matamala i Fargas
de la Societat Catalana de Geografia durant el segle XX i llur reflex en el paisatge. 

Els municipis de Farrera i Tírvia (Pallars Sobirà)

Premi Lluís Domènech i Montaner El jardí de la metròpoli. Del paisatge romàntic Enric Batlle i Durany
de Teoria i Crítica d’Arquitectura a l’espai lliure per a una ciutat sostenible

Premi Marià Aguiló de Gramàtica Evolució semàntica i gramaticalització de venir Sandra Montserrat i Buendia
Històrica i Història de la Llengua (segles XII-XVI). Una aproximació segons 

la semàntica diacrònica cognitiva

Premi Miquel Mas Molas Superfícies mutants Ana Inés Piñeyro Irazábal
al Disseny Tèxtil

Premi Pius Font i Quer de Botànica Diatomees d’ambients hipersalins costaners. Esther Clavero i Oms
Taxonomia, distribució i empremtes en el registre 
sedimentari

Premi Pròsper de Bofarull «Administrar les pecúnies e béns de la universitat». Pere Verdés Pijuan
d’Història Medieval La política fiscal i les estratègies financeres d’un 

municipi català a la baixa edat mitjana 
(Cervera, 1387-1516)
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4. Convenis de col·laboració

Durant el curs 2004-2005, l’Institut d’Estudis Catalans ha establert els convenis de col·laboració següents:

• El 14 de setembre de 2004, amb l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries per a transferir i intercanviar
informació necessària per als projectes «Reports de la recerca a Catalunya» i «Observatori de la Recerca a Catalunya».

• El 14 de setembre de 2004, amb la Universitat Pompeu Fabra (IULA) per a col·laborar amb l’Observatori de Neologia.

• El 15 de setembre de 2004, amb la Universitat de Girona per a transferir i intercanviar informació per als projectes
«Reports de la recerca a Catalunya» i «Observatori de la Recerca a Catalunya».

• El 15 d’octubre de 2004, amb la Universitat de València, la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló i
l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana per a intercanviar informació per al procés d’estudi i de normativització
de la llengua.

• El 15 d’octubre de 2004, amb la Universitat Oberta de Catalunya per a transferir i intercanviar informació per als
projectes «Reports de la recerca a Catalunya» i «Observatori de la Recerca a Catalunya».

• El 20 d’octubre de 2004, amb l’Obra Social de la Caixa Sabadell per a contribuir en les despeses de les borses d’estudi
Generalitat de Catalunya.

• El 25 d’octubre de 2004, amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a col·laborar en un programa sobre art romànic català.

• El 4 de novembre de 2004, amb la Universitat Internacional de Catalunya per a transferir i intercanviar informació per als
projectes «Reports de la recerca a Catalunya» i «Observatori de la Recerca a Catalunya».

• El 17 de novembre de 2004, amb la Fundació Caixa Sabadell per a finançar les jornades «El model lingüístic de l’Estat
espanyol: present i futur», organitzades per la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació de l’IEC.

• El 3 de desembre de 2004, amb la Universitat de Vic per a publicar les Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a Vic.

• El 3 de desembre de 2004, amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya per a treballs sobre sismologia.

• El 10 de desembre de 2004, amb l’Ajuntament de Guissona per a conservar les restes arqueològiques de la ciutat romana
de Iesso (actual Guissona).

• El 16 de desembre de 2004, amb la Generalitat de Catalunya (Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació) per al Pla de Recerca.

• El 20 de desembre de 2004, amb el Ministeri de Foment per a finançar les obres de rehabilitació de la Casa de
Convalescència.

• El 30 de desembre de 2004, amb la Biblioteca de Catalunya per a la cessió del fons bibliogràfic obtingut per l’IEC per
l’intercanvi des de l’1.12.2002 fins al 30.11.2004.

• El 30 de desembre de 2004, amb la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats per a transferir i intercanviar
informació per als projectes «Reports de la recerca a Catalunya» i «Observatori de la Recerca a Catalunya».

• El 24 de gener de 2005, amb la Universitat de Girona per a promoure i difondre l’obra de Maria Àngels Anglada per mitjà
de la Càtedra Maria Àngels Anglada.

• El 27 de gener de 2005, amb la Universitat Autònoma de Barcelona per al 5th International Symposium on Bilingualism.
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• El 31 de gener de 2005, amb l’Abadia de Montserrat per a cooperar en la realització conjunta de programes científics,
publicacions, intercanvi d’informació i assessorament.

• El 31 de gener de 2005, amb la Universitat Ramon Llull per a transferir i intercanviar informació per als projectes
«Reports de la recerca a Catalunya» i «Observatori de la Recerca a Catalunya».

• El 3 de febrer de 2005, amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a transferir i intercanviar informació per als
projectes «Reports de la recerca a Catalunya» i «Observatori de la Recerca a Catalunya».

• El 22 de febrer de 2005, amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques (Centre d’Informació i Documentació
Científica) per a regular la col·laboració d’ambdues parts en el projecte de creació d’una plataforma per al
desenvolupament d’una secció específica de revistes científiques electròniques, dins del Portal de Tecnociència.

• El 3 de març de 2005, amb la Universitat de Barcelona per a cedir les actualitzacions de la BDLex (base de dades del
Diccionari del Català Contemporani) a la Universitat de Barcelona.

• El 8 de març de 2005, amb la Diputació de Barcelona per a finançar l’elaboració de l’Anuari territorial de Catalunya
2004.

• El 30 de març de 2005,  amb el Govern d’Andorra per a finançar el projecte de l’Atles Lingüístic del Domini Català.

• El 17 de maig de 2005, amb Caixa de Girona, la Caixa Sabadell i la Caixa Tarragona per a editar l’Informe sobre el canvi
climàtic a Catalunya.

• El 20 de maig de 2005, amb l’Arxiu Diocesà de Girona per a donar el fons bibliogràfic de publicacions de l’IEC i de les
seves societats filials a la Biblioteca de l’Arxiu.

• L’11 de juny de 2005, amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica sota el patrocini d’ACESA per a l’«Estudi del paisatge
arqueològic antic de l’Ager Tarraconensis».
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