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1 . Selecció d’activitats ordenades cronològicament

11 de setembre de 2007
Ofrena floral
Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, una representació de l’IEC féu una ofrena floral al monument a Rafael 

Casanova, a Barcelona, en record dels patriotes màrtirs de 1714 .

12 de setembre de 2007
Exposició del Centenari de l’IEC
Inauguració a la Casa de Convalescència, seu de l’IEC, de l’exposició del Centenari «L’Institut d’Estudis Catalans, 1907-

2007 . Un segle de cultura i ciència als Països Catalans», que comptà amb la participació de la Sociedad Estatal de 

Conmemoraciones Culturales (SECC) . L’exposició mostrà la tasca científica, editorial, de difusió del coneixement i 

d’assessorament portada a terme per l’IEC en tots els camps del saber . En un format itinerant, la mostra fou exhibida a 

València, Mallorca, Menorca, Eivissa i Lleida (fotografia 1) .

13, 14 i 15 de setembre de 2007
Associació Catalana de Sociologia . Organització del IX Congrés Espanyol de Sociologia
Aquest esdeveniment comptà amb la participació de més de 1 .200 congressistes, que hi presentaren i discutiren llurs treballs 

científics . A més a més de l’activitat del congrés, foren remarcables les diferents conferències i seminaris científics que se 

celebraren al llarg de l’any 2007 amb intel·lectuals com Peter Berger, Erik Olin Wright, Gösta Esping-Andersen i Elisabeth 

Beck-Gernsheim (fotografia 2) . 

25 de setembre de 2007
Societat Catalana d’Economia . Acte inaugural del curs acadèmic 2007-2008
El secretari general d’Indústria del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç del Govern espanyol, Joan Trullén, parlà de «La 

política industrial en el centre mateix de l’estratègia de R+D a Espanya» .

29 de setembre de 2007 
Societat Catalana de Musicologia . Sessió científica al pare Gregori Estrada
La sessió científica, dedicada al musicòleg i president d’honor de la Societat i celebrada al monestir de Montserrat, s’inicià 

amb una conferència dels musicòlegs Josep M . Gregori i Jordi Rifé sobre les recerques als arxius catalans . A continuació, el 

pare Gregori Estrada exposà les recents recerques sobre el Llibre vermell de Montserrat .

II. Activitats 
acadèmiques  
i institucionals

Fotografia 1

Fotografia 2
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2 d’octubre de 2007
El president Maragall, a l’IEC
L’antic president de la Generalitat Pasqual Maragall i Mira acudí a la seu central de l’IEC per visitar l’exposició «L’Institut 

d’Estudis Catalans, 1907-2007 . Un segle de cultura i ciència als Països Catalans», acompanyat del president de l’IEC, 

Salvador Giner (fotografia 3) .

3, 4 i 5 d’octubre de 2007 
Societat Catalana de Física . XXIII Trobades Científiques de la Mediterrània: «Supernoves: 
llums en la foscor»
Aquestes trobades, organitzades conjuntament per la Societat Catalana de Física, l’Institut Menorquí d’Estudis i  

l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, tingueren com a objectiu principal proveir un marc adequat per a l’intercanvi 

d’experiències i de coneixements sobre un tema actual de recerca, a més de facilitar la comunicació entre els científics i els 

tecnòlegs de l’entorn més proper . L’edició d’enguany fou dedicada a les explosions estel·lars i a l’anàlisi del paper essencial 

que aquestes tenen dins de l’evolució química de les galàxies .

9 al 14 d’octubre de 2007 
L’IEC, a la Fira del Llibre de Frankfurt
L’IEC, com a part del consorci de l’Institut Ramon Llull, promotor de la Fira de Frankfurt, on la cultura catalana fou la 

convidada d’honor, hi desplegà una àmplia presència . Diversos membres, encapçalats pel president, Salvador Giner, 

n’integraren la representació i prengueren part en el certamen internacional (fotografia 4) .

18 d’octubre de 2007
Presentació dels volums i-xxv de l’Arxiu de Textos Catalans Antics
La col·lecció, coeditada per l’IEC i la Facultat de Teologia de Catalunya, és resultat d’un projecte realitzat sota els auspicis 

de la Unió Acadèmica Internacional . L’acte de presentació comptà amb la presència del seu president, Agostino Paravicini . 

Fotografia 3

Fotografia 4
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19, 20 i 21 d’octubre de 2007
Societat Catalana de Llengua i Literatura . III Jornades d’Intercanvi Cultural 
Les jornades, organitzades conjuntament amb la Institució de les Lletres Catalanes, la Universitat de València i la Societat 

Verdaguer, se celebraren al País Valencià . Concretament, s’hi visità València, Gandia, el monestir de Santa Maria de la 

Valldigna i Sueca, on, respectivament, es feren quatre conferències: «Jacint Verdaguer i València», «El bisbe Climent i  

la llengua catalana», «Josep Bernat i Baldoví: la paròdia com a estètica» i «Serra d’Or» .

23 d’octubre de 2007 
Inauguració del curs 2007-2008 de l’Institut d’Estudis Catalans
La lliçó inaugural del curs, «La pragmàtica en la gramàtica», a càrrec de la lingüista de la Secció Filològica Maria Josep 

Cuenca, fou acompanyada de les intervencions del president i del secretari general de l’IEC, qui donaren l’entrada al nou 

curs .

23 d’octubre de 2007
El ministre Bernat Sòria visita l’IEC
Dins del cicle «Conferències magistrals del curs 2007-2008», el ministre de Sanitat i Consum del Govern espanyol, Bernat 

Sòria, visità l’IEC per pronunciar-hi la conferència La recerca biomèdica a Espanya. El vessant del pacient (fotografia 5) . 

24, 25 i 26 d’octubre de 2007
Secció Filològica . Simposi Internacional sobre el Català al Segle XX: Balanç de la Situació i 
Perspectives
El congrés aplegà diversos experts en llengua catalana que debateren sobre l’estat de la llengua catalana al segle xx en cinc 

sessions . En la primera, es parlà de «La situació demolingüística», «Immigració, inclusió social i integració lingüística»  

i «L’ús oficial: administracions públiques, justícia i món del dret» . En la segona, de «L’educació infantil i primària», 

«L’educació secundària i la formació professional» i «L’ensenyament universitari i la recerca» . En la tercera, d’«Els mitjans 

de comunicació i les noves tecnologies», «Els llibres i les indústries culturals» i «El món socioeconòmic i associatiu» . En la 

quarta, es discutí de «Llengua, cultura, nació: els Països Catalans i l’Estat nació», «La normativització (I): la tasca de 

l’IEC, unitat i variació» i «La normativització (II): onomàstica, lexicografia, terminologia» . En la darrera, es debaté sobre 

«El món de les llengües» i hi hagué la taula rodona «L’ús interpersonal» (fotografia 6) .

Fotografia 5

Fotografia 6
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1 al 4 de novembre de 2007
Reunió internacional de treball sobre «La dignitat de la persona humana»
L’IEC participà a la reunió internacional de treball sobre el projecte de la Unió Acadèmica Internacional «La dignitat de la 

persona humana» amb la ponència «Civic Dignity: On the Internationalization of Citizenship», pronunciada pel president, 

Salvador Giner . Aquesta fou la cloenda de tres tallers fets sobre el projecte, les conclusions del qual seran publicades per  

la Fundació Europea de la Ciència (fotografia 7) .

13 de novembre al 13 de desembre de 2007 
Jornades d’homenatge a Ramon Aramon i Serra 
En el centenari de la seva naixença, l’IEC organitzà un cicle de conferències que, estructurat en tres jornades: «Aramon i 

l’Institut», «Aramon i la filologia» i «Aramon i la seva actuació cívica», volgué honorar la figura de l’eminent filòleg català 

qui, especialitzat en estudis medievals, fou secretari general de la corporació entre 1942 i 1989 . Les jornades, emmarcades 

en l’Any Aramon, reteren homenatge a la persona a la qual l’IEC en deu la supervivència .

14 de novembre de 2007 
Presentació de la medalla oficial del Centenari de l’IEC
La Sala Prat de la Riba de l’IEC acollí, a més de la presentació del llibre Les monedes de 30 sous mallorquins de 1821, de 

Jaume Boada, la presentació de la medalla oficial del Centenari de l’Institut, que romandrà com a record del Centenari  

de l’Institut d’Estudis Catalans .

15 de novembre de 2007
Institució Catalana d’Història Natural . Sessió inaugural del curs 2007-2008
Amb motiu de l’inici del nou curs acadèmic, l’entomòleg Edward O . Wilson, guardonat amb el Premi Internacional 

Catalunya 2007, impartí la conferència «Consilience: The Unity of Knowledge» davant d’un públic que omplí a vessar la 

Sala Prat de la Riba de la Casa de Convalescència, seu de l’IEC (fotografia 8) . 

17 de novembre de 2007 
Societat Catalana de Matemàtiques . Cicle «Un segle de diàleg entre la física teòrica i la 
matemàtica»
Trobada organitzada conjuntament amb la Societat Catalana de Física . Constà de quatre conferències, a càrrec de Joan 

Girbau, Paul Townsend, Philip Candelas i Josep Antoni Grífols, i d’una taula rodona (fotografia 9) .

Fotografia 7

Fotografia 8

Fotografia 9
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21 de novembre de 2007 
Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana . Presentació de l’obra Dades 
sociolingüístiques dels territoris de parla catalana
L’acte de presentació fou organitzat amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística i l’Acció Cultural del País 

Valencià . El llibre tracta de l’origen, les característiques metodològiques i els resultats de les enquestes d’usos lingüístics de 

Catalunya, les Illes Balears, la Catalunya del Nord, la Franja i l’Alguer, d’una banda, i l’enquesta de l’Acadèmia Valenciana 

de la Llengua, de l’altra . L’obra ofereix una àmplia i rigorosa panoràmica de la situació sociolingüística als països de parla 

catalana .

21 al 25 de novembre de 2007 
L’Institut d’Estudis Catalans al Saló del Llibre de Barcelona 2007 
L’IEC acudí fidel a la cita del Saló del Llibre de Barcelona, al Palau Firal, amb una nodrida representació de les seves 

publicacions . S’hi presentaren les darreres novetats, un aplec de clàssics de l’Institut, llibres de temàtica filològica i diferents 

programes de recerca . A l’edició d’enguany, l’IEC compartí estand amb l’Euskaltzaindia (Acadèmia de la Llengua Basca) i el 

Consello da Cultura Galega (fotografia 10) .

23 i 24 de novembre de 2007
Amics de l’Art Romànic . I Col·loqui Internacional «Art i litúrgia a l’occident medieval»
Cinc conferències foren el centre d’interès d’aquest col·loqui: «L’organització litúrgica dels edificis religiosos del primer 

cristianisme (segles iv-vii)», «L’àmbit presbiteral i el cor en els edificis romànics catalans», «L’altar i el seu mobiliari», «El 

pontifical als regnes peninsulars i la litúrgia» i «Un exemple de litúrgia processional», a càrrec d’especialistes europeus en la 

matèria . 

27, 28 i 29 de novembre de 2007
Societat Catalana de Biologia . II Gimcana Forestal «Boscos, incendis i canvi climàtic»
L’activitat, que es realitzà a la serra de Castelltallat, aplegà dos-cents trenta alumnes de batxillerat per analitzar els efectes 

del canvi climàtic i dels incendis en aquesta serra de la comarca del Bages (fotografia 11) .
Fotografia 11

Fotografia 10
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3, 4 i 5 de desembre de 2007
Celebració de les I Jornades Catalanes de Revistes Científiques
L’IEC acollí les primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques, organitzades per l’Observatori de la Recerca Catalana, 

on es debateren qüestions relacionades amb les revistes científiques i altres publicacions periòdiques que tenen com a 

finalitat comunicar i transmetre el coneixement especialitzat entre els científics (fotografia 12) .

10 al 13 de desembre de 2007
IX Cicle de Conferències sobre els Premis Nobel
La Secretaria Científica de l’IEC organitza cada any un cicle de conferències per explicar i debatre els treballs guardonats 

amb els premis Nobel que concedeix l’Acadèmia Sueca . En aquesta novena edició del cicle, s’hi afegí el Premi Nobel de la 

Pau, atorgat pel Comitè Nobel del Parlament Noruec . Diversos experts en els camps de recerca dels guardonats parlaren dels 

premis de l’any 2007 .

18 de desembre de 2007
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics . Presentació d’una nova monografia
Presentació de la monografia de Jaume Benages i Olivé Corpus de les monedes visigodes de Tarragona, editada per la 

Societat Catalana d’Estudis Numismàtics amb la col·laboració del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i de 

l’Ajuntament de Tarragona .

16 de gener de 2008
L’estudi Anàlisi del metabolisme energètic de l’economia catalana veu la llum
Coordinat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i finançat per l’IEC, l’estudi analitza les relacions entre 

l’economia catalana i el consum d’energia mitjançant estratègies d’estalvi i eficiència en tots els àmbits .

23 de gener de 2008 
Cloenda del I Centenari de l’Institut d’Estudis Catalans
L’IEC clogué els actes commemoratius del primer centenari de la corporació, que s’iniciaren al Palau de la Música Catalana 

l’octubre de 2006, amb la conferència «L’aportació de les ciències socials al coneixement», pronunciada a la mateixa seu de 

l’IEC per Antoni Serra i Ramoneda . 

Fotografia 12 
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24 de gener de 2008
Secció de Filosofia i Ciències Socials . Presentació de Les cartes portolanes: La representació 
medieval d’una mar solcada
L’obra, resultat d’un treball de recerca dirigit per Vicenç M . Rosselló, tracta dels primers mapes del litoral europeu i del nord 

d’Àfrica realitzats a escala . El llibre, de l’historiador Ramon J . Pujades i Bataller, editat per Lundwerg i publicat 

conjuntament per l’Institut Cartogràfic de Catalunya, l’Institut Europeu de la Mediterrània i l’Institut d’Estudis Catalans, 

fou presentat públicament a Barcelona i Palma (fotografia 13) .

28 de gener de 2008
Secció de Ciències i Tecnologia . Debats 
La Secció de Ciències i Tecnologia endegà un seguit de debats sobre diversos assumptes d’interès, d’entre els quals cal 

destacar el debat sobre el pas del tren d’alta velocitat vora la Sagrada Família de Barcelona, els textos resultants del qual 

foren fets públics al web de l’IEC .

28 i 29 de gener de 2008
Societat Catalana de Química . V Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans
La trobada d’enguany, celebrada a la Universitat de Vic, tingué un caràcter especial, car fou la primera a tenir lloc després 

que la Societat Catalana de Química fos acceptada com a membre de ple dret de l’EuChems, l’Associació Europea de 

Ciències Químiques i Mol·leculars . Així doncs, la V Trobada es desenvolupà amb el goig de constituir una societat científica 

moderna a l’estil de les de qualsevol país europeu . 

De febrer a maig de 2008
Societat Catalana d’Estudis Clàssics . Curs «Vells papirs, textos nous . Papirs literaris 
grecollatins: aportacions recents»
Les aportacions de la papirologia a la literatura i a la filosofia del món antic constituïren el moll d’aquest curs, que comptà 

amb la participació d’especialistes rellevants en la matèria . El curs oferí un panorama complet i documentat de les darreres 

novetats en l’estudi de la papirologia .

Fotografia 13
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4 de febrer de 2008 
Reunió de la Comissió de Societats Filials de l’IEC
El president de l’IEC, els presidents de les societats filials i els delegats que hi té l’Institut es reuniren a la trobada anual per 

programar-ne les activitats i impulsar-ne les publicacions periòdiques .

Març i abril de 2008
Societat Catalana de Filosofia . Homenatge a Miquel Carreras i Costajussà
En col·laboració amb la Fundació Bosch i Cardellach, la Societat Catalana de Filosofia organitzà un curs i una jornada sobre 

l’intel·lectual sabadellenc Miquel Carreras i Costajussà (Sabadell, 1905 - Térmens de Segre, 1938), per tal d’aprofundir i 

difondre el coneixement sobre la seva figura en ocasió dels setanta-cinc anys de la publicació dels Elements d’història de 

Sabadell —llibre que escrigué per als alumnes de les escoles de Sabadell— i dels setanta anys de la seva mort: «Miquel 

Carreras i Costajussà: història, filosofia, política» i «Miquel Carreras i la filosofia catalana d’entreguerres (1918-1939)» . 

4 de març de 2008 
Presentació de l’obra Fer llum 
El llibre, editat per la Fundació Abadia de Montserrat i la Fundació Endesa i presentat a l’IEC, recull els monuments 

il·luminats per la Fundació Endesa a Catalunya i les Illes Balears . La Casa de Convalescència, seu de l’IEC, és un dels edificis 

inclosos en el llibre, que en conté trenta-set, vint-i-nou de caire religiós i vuit de caràcter civil (fotografia 14) .

11 de març de 2008
Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació . Conferència «Els bioconservadors»
El professor Emili Montesinos, de la Universitat de Girona, reflexionà sobre l’escenari actual de la seguretat dels aliments, 

condicionat per la implementació de noves tecnologies de conservació suaus i de mínim processament .

11 de març de 2008
Secció de Ciències Biològiques . Jornada en memòria d’Oriol de Bolòs i Capdevila 
La sessió fou organitzada conjuntament amb la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona en honor de qui fou membre 

de la Secció de Ciències Biològiques, traspassat el març de 2007 . A l’acte, presidit per Salvador Giner, president de l’Institut 

d’Estudis Catalans, i Rafael Foguet, president de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, s’hi destacà l’estudi de la 

flora dels territoris de llengua i cultura catalanes com una de les tasques més importants que Bolòs desenvolupà i que donà 

lloc a la publicació de quatre volums d’una obra llegada a la posteritat (fotografia 15) . 

Fotografia 14

Fotografia 15
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13 de març de 2008 
Signatura del conveni marc entre l’IEC i la Fundació Privada Francesc Cambó / Institut 
Cambó 
L’IEC signà un conveni amb la Fundació Privada Francesc Cambó / Institut Cambó mitjançant el qual s’estableixen les 

bases i eines de col·laboració per desenvolupar projectes comuns en l’àmbit de la cultura (fotografia 16) .

13 i 14 de març de 2008
Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana . Curs «L’escoltisme: cent 
anys d’un projecte educatiu jove»
Per tal de fer valer la importància de l’escoltisme com a instrument de desenvolupament personal i formació cívica i 

ciutadana, la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana organitzà aquest curs que tingué lloc a 

Palma (Mallorca) .

30 de març de 2008 
Tret de sortida a l’Any Jaume I, a Poblet
El medievalista i vicepresident de l’IEC, Antoni Riera i Melis, pronuncià el discurs inaugural de l’Any Jaume I «Jaume I i la 

seva època . Anàlisi breu d’un important llegat polític i cultural», en commemoració dels vuit-cents anys del naixement del rei 

Conqueridor, organitzat per la Generalitat de Catalunya i l’Abadia de Poblet . 

31 de març al 4 d’abril de 2008
Secció Històrico-Arqueològica . Congrés «Barcelona . El poder reial . Les institucions . La 
política internacional» en el marc del vuitè centenari del naixement de Jaume I (1208-2008)
La Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC organitzà cinc congressos, alguns en col·laboració amb altres institucions, per 

commemorar el vuitè centenari del naixement del rei que, amb les seves conquestes, propicià la formació de l’àrea on 

actualment es parla el català . Durant el seu llarg regnat, de seixanta-tres anys, Jaume I portà a terme una obra de govern 

molt important i decisiva en la creació o consolidació de diverses institucions i donà suport a l’expansió del comerç i de la 

navegació . Les seus dels congressos han estat, o ho seran, Barcelona, Lleida, Mallorca, Gandia i Girona (fotografia 17) .

Fotografia 16

Fotografia 17
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1 al 29 d’abril de 2008
Societat Catalana d’Estudis Històrics . Homenatge a Jaume I
Aquesta societat s’ha sumat a l’homenatge a Jaume I amb un cicle de conferències al Museu d’Història de Catalunya: «Jaume 

I: una valoració del regnat», «El rei Conqueridor: les conquestes de Mallorca, València i Múrcia», «El rei i la història, claus 

de lectura per un cronista i un monarca» i «Cristians, moros i jueus en el regnat de Jaume I» .

7 d’abril de 2008
Els acadèmics de Jakiunde, a l’IEC
Visita institucional dels acadèmics de Jakiunde, Acadèmia de les Ciències, de les Arts i de les Lletres del País Basc, a l’Institut 

d’Estudis Catalans . La delegació basca tingué l’oportunitat de conèixer a fons la institució, la tasca científica i cultural i el 

compromís envers la llengua i la cultura catalanes (fotografia 18) .

19 i 20 d’abril de 2008
Societat Catalana d’Estudis Jurídics . Jornades «El Municipi abans de la Nova Planta (1716) . 
El cas de la Fatarella» 
Aquestes jornades serviren per analitzar i fer conèixer l’organització veïnal a començaments del segle xviii a territoris com 

Aragó, València, les Illes Balears, el Rosselló i la Cerdanya, el País Basc, Navarra i Castella i Lleó .

23 d’abril de 2008
L’IEC, obert de bat a bat
L’IEC, l’acadèmia catalana de les ciències i les humanitats, obrí les portes al públic en una jornada que inclogué una visita 

per les instal·lacions de la Casa de Convalescència, una parada de llibres a la venda i un concert de la Cobla Sant Jordi, 

dirigida per Xavier Pagès . L’endemà, l’IEC lliurà els Premis Sant Jordi, guardons instituïts el 1914 per distingir persones i 

institucions que han contribuït a la consolidació i el prestigi de la recerca científica (fotografies 19 i 20) .

5 de maig de 2008
Exposició sobre Ramon Aramon i Serra
Acte d’inauguració de l’exposició commemorativa del centenari de la naixença de Ramon Aramon i Serra amb el títol 

«Ramon Aramon i Serra, la tenacitat indefallent» . L’antic president de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol i Soley  

presidí aquest acte . La mostra recordà de manera especial l’època en què Aramon hagué de lluitar fermament per rescatar de 

l’oblit l’Institut d’Estudis Catalans .

Fotografia 18

Fotografia 19 . Concert de la Cobla Sant Jordi .

Fotografia 20 . Guardonats amb els Premis 
Sant Jordi 2008 .
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7 de maig de 2008
Donació de l’obra Evocació dels Països Catalans 
Amb motiu de la celebració dels cent anys de vida de l’Institut, l’IEC rebé de l’escultor Salvador Alibau l’obra Evocació dels 

Països Catalans. L’escultura d’acer llueix al jardí Mercè Rodoreda de l’IEC (fotografia 21) .

15 de maig de 2008
Presentació pública del portal MERIDIÀ
MERIDIÀ (Mesurament de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació) és el portal web desenvolupat per l’Observatori de 

la Recerca Catalana de l’IEC . Es tracta d’un servei d’informació especialitzada per a l’anàlisi, la planificació, la coordinació  

i la difusió de les activitats R+D+I dins el sistema de ciència i tecnologia catalanes . Pretén esdevenir una iniciativa 

col·laborativa, amb la voluntat d’integrar i compartir informació amb els altres agents, tot facilitant-los un coneixement 

exhaustiu sobre l’entorn científic i tecnològic .

15 de maig de 2008
Institució Catalana d’Estudis Agraris . Presentació de la nova Secció d’Història Rural
Aquesta secció, creada arran de l’interès suscitat per l’estudi del patrimoni rural, té per objectiu estudiar la història agrària a 

partir d’un grup de recerca que aplega historiadors, arqueòlegs, arquitectes i geògrafs, entre d’altres . Aquesta nova secció 

s’afegeix a les set ja creades per la Institució Catalana d’Estudis Agraris amb la intenció d’abastar amb profunditat tots els 

camps d’estudi de la institució .

28 de maig de 2008 
CARHUS+, a debat
Sessió de discussió sobre CARHUS+, un sistema de classificació de revistes científiques en els àmbits de les humanitats i les 

ciències socials, que serví per presentar l’estat actual d’aquesta acció i promoure el debat sobre la idoneïtat de la metodologia 

utilitzada .

29 de maig de 2008
Associació Catalana de Terminologia . VI Jornada de l’Acaterm
La jornada, que tractà de terminologia de la gastronomia i de l’enologia, consistí en una conferència a càrrec de Josep Ribas, 

professor de la Universitat Rovira i Virgili, sobre la denominació d’origen Penedès, i en una taula rodona, en la qual diversos 

especialistes reflexionaren al voltant de la terminologia catalana del menjar i del beure . 

Fotografia 21
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29 i 30 de maig de 2008
Societat Catalana de Pedagogia . Primavera pedagògica
Aquesta nova iniciativa aplegà pedagogs novells i veterans per debatre temes cabdals de la pedagogia d’avui . 

29, 30 i 31 de maig de 2008
Societat Catalana de Geografia . Congrés «El mapa com a llenguatge geogràfic»
El congrés s’estructurà en quatre ponències: «Cartografia i paisatge», «Cartografia, cultura i societat», «Història i 

cartografia» i «Cartografia i innovació», i una conferència de cloenda «Persuasive cartography in the era of Internet» . S’hi 

debateren qüestions com la presència dels mapes a la vida quotidiana, a l’ensenyament o als mitjans de comunicació, les 

noves tècniques cartogràfiques i l’ús de les noves tecnologies (fotografia 22) .

30 de maig de 2008
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica . «De la Il·lustració al Romanticisme: 
sabers i pràctiques científiques a Catalunya i València»
Sessió de presentació d’una sèrie de recerques originals emmarcades en un període destacat de la nostra història científica 

(segles xviii i xix) . 

7 de juny de 2008 
Inauguració de l’Aula Museu Carles Salvador a Benassal
La Fundació Carles Salvador —Ajuntament de Benassal, hereus de Carles Salvador i IEC— inaugurà l’Aula Museu que 

mostra la figura i l’obra del mestre, gramàtic i poeta . Entre els actes d’inauguració, cal destacar la representació teatral de 

l’obra de Carles Salvador La credencial de Varilla, a càrrec de la companyia de teatre L’enfilat, sobre l’itinerari del poeta i 

gramàtic valencià (fotografia 23) .

7 de juny de 2008
Societat Catalana de Comunicació . «Poder (polític, econòmic) i comunicació»
La jornada anual de la Societat Catalana de Comunicació, duta a terme a Girona, presentà l’informe sobre l’estat de la 

comunicació, a càrrec del periodista Lluís Foix, i comptà amb les intervencions de destacats experts en la matèria .

Fotografia 22

Fotografia 23 . Carles Salvador, imatge 
d’arxiu .
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10 de juny de 2008 
Presentació del primer volum del Petit atles lingüístic del domini català
Després de publicar tres dels nou volums de l’Atles lingüístic del domini català, l’IEC inicia una nova col·lecció, que n’és una 

versió reduïda i més manejable . Recull les diferents accepcions d’una paraula o expressió, així com les variants de 

pronunciació que es produeixen en tot el territori de parla catalana (fotografía 24) .

10 de juny de 2008
Societat Catalana de Tecnologia . «L’alta velocitat sense fronteres»
La conferència, a càrrec de Ramon Conde, exposà l’estat de la infraestructura del túnel transpirinenc i l’estat d’avanç tant 

del túnel com de les connexions d’accés, que van de Figueres a Perpinyà . Conde, de l’empresa que en té la concessió de la 

construcció, explicà les característiques més destacades de la nova línia .

16 de juny de 2008 
Societat Catalana d’Ordenació del Territori . Presentació del llibre Aportacions catalanes en el 
camp de la urbanística i de l’ordenació del territori, des de Cerdà als nostres dies
L’acte, organitzat conjuntament amb l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya, comptà amb la presència de Nuno 

Portas, arquitecte urbanista i catedràtic de la Universitat de Porto, i Fernando de Terán Troyano, arquitecte urbanista i 

catedràtic de la Universitat Politècnica de Madrid, ambdós guardonats amb reconeguts premis d’urbanisme i sostenibilitat 

(fotografia 25) .

3 de juliol de 2008
Presentació de les obres sobre Joan Coromines
Les obres sobre Joan Coromines publicades amb motiu de l’Any Coromines, que commemorà el centenari del naixement del 

lingüista, foren presentades al públic en un acte organitzat per l’IEC . Set llibres editats fan un repàs per l’obra i la vida de 

Coromines que editors i autors s’encarregaren de glossar .

15 de juliol de 2008
L’IEC acull el XIII Congrés Internacional EURALEX
L’IEC n’acollí els congressistes en una recepció al pati de la Casa de Convalescència . L’Associació Europea de Lexicografia 

(EURALEX), associació internacional amb l’objectiu d’estudiar els aspectes relacionats amb la lexicografia, l’intercanvi 

d’idees i d’informació entre especialistes, celebrà el seu XIII Congrés a Barcelona . Els lexicògrafs de l’IEC hi participaren en 

diverses ponències .

Fotografia 24

Fotografia 25
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22 de juliol de 2008 
Recepció als conferenciants d’ESOF 2008 
El president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, presidí a l’IEC la recepció dels participants de l’ESOF 2008 

(Eurosciene Open Forum 2008), que foren convidats pel president de l’Institut d’Estudis Catalans . Els participants 

tingueren l’oportunitat de conèixer l’acadèmia catalana, els seus objectius i les activitats relacionades amb la ciència i la 

recerca (fotografia 26) .

31 de juliol de 2008 
Col·laboració de l’IEC amb Google Books
L’Institut d’Estudis Catalans i Google acorden digitalitzar el fons de publicacions en català de l’IEC . Aquest fons, creat el 

2007, recull el coneixement format per l’IEC d’aleshores ençà (fotografia 27) .

31 de juliol de 2008
Societat Catalana d’Estudis Hebraics . La primera compilació del diccionari d’hebreu modern 
en català veu la llum
La Societat Catalana d’Estudis Hebraics acabà la compilació del primer diccionari d’hebreu modern en català . Es tracta 

d’una obra singular que conté no només abundant fraseologia en tots els nivells de la llengua hebrea parlada actualment a 

Israel, sinó també exemples d’ús extrets de la literatura contemporània . El volum va precedit d’un resum gramatical de la 

llengua hebrea i de la seva història . 

31 de juliol de 2008
Càtedra UNESCO de Llengües i Educació . Activitat de formació i d’intercanvi de les 
experiències catalana, guaraní, quítxua, aimara i maputxe en relació amb el procés de 
recuperació de la llengua
Al llarg del curs acadèmic, la Càtedra treballà per posar en contacte membres de les comunitats de les quatre grans llengües 

ameríndies amb persones, institucions i organismes implicats en el procés de normalització del català a fi que expliquessin les 

necessitats, els objectius i els assoliments de llurs comunitats i compartissin experiències amb la comunitat catalana .

Fotografia 26

Fotografia 27
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2 . Visites institucionals

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

•   Albert Osterhaus, veterinari i viròleg, identificador del virus de la influença aviària i els virus H5N1 i H7N7 de la influença 

humana

•   Joan Trullén, secretari general d’Indústria del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç del Govern espanyol

•   Pasqual Maragall i Mira, antic president de la Generalitat de Catalunya

•   Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona

•   Agostino Paravicini, president honorífic de la Unió Acadèmica Internacional

•   Bernat Sòria, ministre de Sanitat i Consum del Govern espanyol

•   Edward O. Wilson, entomòleg, professor honorari i conservador del Departament d’Entomologia del Museu de Zoologia 

Comparativa de la Universitat de Harvard, EUA

•   Carles Pedrós-Alió, de l’Institut de Ciències del Mar del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)

•   Madeline Caviness, presidenta honorària de la Unió Acadèmica Internacional

•   Jacek Wierzchos, de la Universitat de Lleida

•   Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya

•  Josep Piqueras, de l’Hospital de la Vall d’Hebron

•   Milton da Costa, president de la Federation of European Microbiological Societies (FEMS) 

•   Marta Cavazza, professora associada d’història de la ciència de la Universitat de Bolonya, Itàlia

•   Rosa Domènech, alcaldessa de Calaceit

•   Gurutz Jauregui, expert en dret constitucional, acadèmic de Jakiunde (Acadèmia de les Ciències, de les Arts i de les Lletres 

del País Basc)

•   José María Asua, expert en enginyeria química, acadèmic de Jakiunde (Acadèmia de les Ciències, de les Arts i de les Lletres 

del País Basc)

•   Kepa Bilbao, secretari general de Jakiunde (Acadèmia de les Ciències, de les Arts i de les Lletres del País Basc)

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

•   Cai Puigdefàbregas, de la Universitat de Trondheim (Noruega) i la Universitat de Barcelona

•   Ramon Folch, president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

•   Joan Lluís Torres, conseller de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut del Consell Insular de Menorca

•   Micheal L. Golden, director de la divisió Soil Survey

•   Luis A. Hernández, científic de sòls i cap del Servei de Conservació de Recursos Naturals del Departament d’Agricultura 

Nord-Americà (NRCS-USDA) .

•   Lynn Margulis, de la Universitat de Massachusetts a Amherts i membre de la National Academy of Sciences dels EUA.
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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

Borsa d’estudi Abelard Fàbrega Faneromeni. La devoció a la Mare de Déu de la 
Mercè a l’illa grega de Siros

Sebastià Janeras i Vilaró

Borsa d’estudi Eusko-Ikaskuntza - 
Institut d’Estudis Catalans

Estudi comparatiu de la cultura constitucional 
del Trienni Liberal (1820-1823) a Catalunya i  
a Euskadi

Jordi Roca Vernet

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner Estudi bibliogràfic sobre els exemples medievals 
des del segle xiii fins al segle xv

Xavier Bonillo Hoyos

Borses d’estudi Generalitat  
de Catalunya

El comerç a Girona durant el regnat d’Alfons el 
Magnànim

Sandra Bernato (Itàlia)

Edició i estudi del Fons Clavé, cartes i obres 
inèdites del músic a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya: lletres per una teoria de la música 
catalana

Aurélie Vialette (França)

La composició del romancer català. Recerca 
contrastiva entre oralitat i textos escrits

Mária Bernadett Smid (Hongria)

«Més que un club», el Barça i la cultura catalana: 
anàlisi històrica i etnogràfica

Elga Castro Ramos (Estats 
Units)

Borses d’estudi Països Catalans Identitat i memòria. Escultura funerària al País 
Valencià als segles xiv i xv

Ester Medán Sifre

Dialectometria sobre les cartografies de la 
llengua catalana: aplicació del cluster analysis 
per a l’obtenció de resums jeràrquics i 
arborescents

Joan-Carles Ortega i Berenguer

Els rossellonesos, la reflexió lingüística i la 
qüestió nacional al segle xix

Francesca Zantedeschi

Borses Ferran Sunyer i Balaguer Roc Alabern

Jose Manuel Gesto Beiroa

Rubén Sevilla Cárdenas

María Barbero Liñán

Concurs de Joves Sociòlegs Les formes de gestió del treball domèstic 
assalariat a l’Estat espanyol

Laia Castelló i Santamaria
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Accèssit Propietat i llibertat en el pensament social 
grecollatí

Lluís Pérez Lozano

Premi Alexandre Galí  
de Pedagogia

L’experiència de la lectura en la formació 
pedagògica dels mestres

M . del Mar Esteve i Ràfols

Premi Catalunya d’Economia La situació de la innovació a Catalunya Centre d’Innovació i 
Desenvolupament Empresarial 
(CIDEM) i Col·legi 
d’Economistes de Catalunya

Premi de l’Associació Catalana  
de Ciències de l’Alimentació

Disseny d’un crèdit variable sobre hàbits 
saludables per al 1r cicle de l’ESO

Elena Carrillo Álvarez

Accèssit Estudi de la resposta immunitària específica en 
rates alimentades amb una dieta rica en cacau

Carme Suàrez i Germà

Premi de la Institució Catalana 
d’Estudis Agraris

Terapèutica veterinària: evolució o 
contraposició?

Maria Assumpció Juanola 
Cadena

Premi de la Institució Catalana 
d’Història Natural

El poblament vegetal del massís del Montgrí, les 
illes Medes i l’antic estany de Sobrestany

Miquel Jover Benjumea

Premi de la Societat Catalana  
de Biologia

Estudi del mecanisme d’inducció d’apoptosi per 
acadesina en les cèl·lules Jurkat i de l’efecte de 
l’acadesina en un model in vivo de ratolí

Diana M . González i Gironès

Premi de la Societat Catalana 
d’Estudis Històrics

L’alfabetització i l’ensenyament de primeres 
lletres a Terrassa durant el segle xviii

Maria Lluïsa Fernández Clarés

Ex aequo La conca lignitífera de Mequinensa (Ebre/Segre). 
Passat i evolució històrica

Jaume Fullola Fuster

Premi de la Societat Catalana 
d’Ordenació del Territori

Transformacions territorials a Osona. Passat i 
present d’una comarca heterogènia. Bases per a 
la seva ordenació territorial

Marc Bigas Bau

Premi de la Societat Catalana  
de Química

Síntesi i funcionalització regioselectiva d’o-
carborans i metal·locarborans com a nuclis  
de dendrons i dendrímers

Ariadna Pepiol i Martí

Premi de la Societat Catalana  
de Tecnologia

Un sistema de suport a la presa de decisions  
en la coordinació de serveis d’emergència en 
accidents de trànsit

Daniel Guimarans Serrano

Premi de Medi Ambient — Josep Peñuelas i Reixach

Premi Eduard Fontserè  
de Ciències Físiques

Integració 3D de detectors de píxels híbrids Marc Bigas Bachs
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Premi Évariste Galois de la Societat 
Catalana de Matemàtiques

Definicions equivalents de dominis de Dedekind Francesc Castellà Cabello

Premi Ferran Armengol i Tubau Métodos econométricos para la valoración 
cualitativa y cuantitativa del daño corporal  
en el seguro del automóvil

Miguel Ángel Santolino Prieto

Premi Ferran Sunyer i Balaguer  
de Matemàtiques

Dimension and recurrence in hyperbolic 
dynamics

Luis Barreira

Premi Joan Coromines  
de Lexicografia i Onomàstica

Estudi de les unitats fraseològiques 
antroponímiques catalanes: aplicació al fràsic 
del Diccionari català-valencià-balear

Sílvia J . Pínter i Soler

Premi Joan Givanel i Mas 
de Comunicació Social

L’autonomia de Catalunya als ulls de la premsa 
argentina. L’anàlisi del debat estatutari dels 
anys 2005 i 2006 segons els diaris argentins 
Clarín i La Nación

Paula Elguezabal

Premi Joaquim i Antoni Trias i Pujol 
de Fisiopatologia Quirúrgica

HTA refractària. Hiperaldosteronisme primari. 
Utilitat del cateterisme de les venes suprarenals. 
Cirurgia laparoscòpica: total o parcial

Antoni Alastrué, Pablo Moreno, 
Mireia Torres, Jaume Fernández, 
Laura Cañas, Josep Bonet, 
Ramon Romero i Jordi Muxart

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat 
Catalana de Física

Síntesi i caracterització de nanoestructures  
Fe@C

Noemí Aguiló Aguayo

Ex aequo Correcció de les aberracions d’un dispositiu  
de pinces òptiques hologràfiques utilitzant un 
sensor Shack-Hartmann

Carol López Quesada

Premi Josep M . Sala-Trepat — Roger Gomis Cabré

Premi Josep Puig i Cadafalch 
d’Arqueologia i Història Antiga

Estudi arqueomètric i arqueològic de la  
producció i difusió d’àmfores vinàries  
de la zona central i sud de la costa catalana 
durant els segles i aC i i dC

Verònica Martínez Ferreras

Premi Lluís Casassas i Simó  
de la Societat Catalana de Geografia

La transformació d’un paisatge ramader:  
el cas de la vall Fosca (Pallars Jussà) 

Maria Barrachina Jiménez

Accèssit Del despoblament a la revitalització demogràfica: 
canvis en el comportament de la població al 
Pirineu català (1860-2006). El cas de l’Urgellet  
i el Baridà (Alt Urgell - Cerdanya)

Carles Guirado González

Accèssit Metropolítica. Ciutat, govern i territori. Una 
comparativa entre Londres i Barcelona

Narcís Sastre i Fulcarà
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Premi Marià Aguiló de Gramàtica 
Històrica i Història de la Llengua

L’obra editada del canonge Teodor Tomàs 
(València, 1677-1748). Estudi lingüístic i edició

Joaquim Juan-Mompó Rovira

Premi Pius Font i Quer  
de Botànica

Estudis de diversitat genètica d’espècies 
endèmiques i/o amenaçades de la Mediterrània 
occidental

Jordi López i Pujol

Premi Prat de la Riba La nació imaginada. Els fonaments dels Països 
Catalans (1931-1939)

Arnau Gonzàlez i Vilalta

Premi Pròsper de Bofarull  
d’Història Medieval

L’aprovisionament de carn a Barcelona durant  
els segles xiv i xv

Ramón Agustín Banegas López
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4 . Convenis de col·laboració

Durant el curs 2007-2008, l’Institut d’Estudis Catalans ha establert els convenis de col·laboració següents:

•   El 14 de setembre de 2007, amb la Universitat de Barcelona (UB) per col·laborar en un projecte de recerca de la Secció de 

Ciències Biològiques .

•   El 17 de setembre de 2007, amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF) per col·laborar amb l’Observatori de Neologia.

•   El 19 de setembre de 2007, amb la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per editar l’Anuari territorial  

de Catalunya 2006 .

•   El 8 d’octubre de 2007, amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) per promoure la difusió científica entre 

l’alumnat de la ciutat de Barcelona .

•   El 23 d’octubre de 2007, amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per col·laborar en el projecte «Indicadors del 

retorn social de la recerca: el cas de l’atracció de talent» .

•   El 26 d’octubre de 2007, amb la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SEEC) del Ministeri de Cultura, una 

addenda al conveni de col·laboració per a la commemoració del primer centenari de l’IEC (1907-2007) acordat el 13 de 

juliol de 2006 .

•   El 5 de novembre de 2007, amb la Casa de les Llengües de la Generalitat de Catalunya per organitzar una activitat de 

formació i d’intercanvi de les experiències catalana, guaraní, quítxua, aimara i maputxe .

•   El 21 de novembre de 2007, amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per cedir a la UOC una part de les dades del 

corpus textual informatitzat de la llengua catalana (CTILC) corresponent al període entre 1969 i 1988 .

•   El 27 de novembre de 2007, amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) un conveni marc de col·laboració.

•   El 30 de novembre de 2007, amb l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) per col·laborar en matèria de sismologia.

•   El 20 de desembre de 2007, amb l’Acció Cultural del País Valencià (ACPV) per col·laborar en activitats de caràcter 

científic .

•   L’1 de febrer de 2008, amb el Ministeri d’Educació i Ciència per regular la subvenció nominativa prevista en els 

pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2008 .

•   El 4 de febrer de 2008, amb l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) per col·laborar en matèria de cartografia de sòls per a 

l’any 2008, per tal d’elaborar el mapa de sòls de Catalunya a escala 1:250 .000 .

•   El 20 de febrer de 2008, amb la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) del Ministeri de Cultura per 

celebrar l’Any Rodoreda .

•   El 12 de març de 2008, amb el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya per 

col·laborar en l’edició dels exàmens de les proves d’accés a la universitat PAU (any 2008) .

•   El 13 de març de 2008, amb la Fundació Privada Francesc Cambó / Institut Cambó un conveni marc de col·laboració.
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•   El 25 de març de 2008, amb la Fundació Caixa Catalunya, en el marc de l’Any Rodoreda per col·laborar en l’exposició 

sobre l’obra plàstica de Mercè Rodoreda .

•   L’1 d’abril de 2008, amb la Fundació Caixa Sabadell un conveni marc de col·laboració.

•   El 24 d’abril de 2008, amb l’Ajuntament de Guissona, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el Consell Comarcal de la Segarra, la 

Universitat Autònoma de Barcelona i el Patronat d’Arqueologia de Guissona un conveni de cooperació .

•   El 16 de maig de 2008, amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per col·laborar en el projecte «Enclavaments 

lingüístics: recursos verbals, ideològics i comunitats . L’Alguer» .

•   El 19 de maig de 2008, amb la Fundació Privada Ciència en Societat per desenvolupar projectes comuns de difusió 

científica per mitjà de la Societat Catalana de Biologia .

•   El 16 de juny de 2008, amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per establir vincles de col·laboració en el camp 

de la correcció i l’assessorament lingüístics en els mitjans audiovisuals .

•   El 19 de juny de 2008, amb el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya per 

col·laborar en l’elaboració del catàleg d’icones catalanes .

•   El 28 de juny de 2008, amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per intercanviar informació estadística i 

anàlisi de dades en matèria de recerca .

•   El 31 de juliol de 2008, amb la Fundación Carolina per organitzar el Fòrum de Sociologia, per mitjà de l’Associació 

Catalana de Sociologia .
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