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VIII. Societats filials

Les societats filials tenen per objectiu el

conreu d’una o de diverses especialitats

científiques o culturals. Són part inte-

grant de l’estructura acadèmica i organit-

zativa de l’IEC com a entitats autònomes,

i estan adscrites a una de les cinc seccions.

Les societats filials es regeixen per

una reglamentació pròpia. Els presidents

de les societats filials, durant l’exercici re-

glamentari de llur càrrec, assisteixen a les

reunions de la Secció corresponent i als

plens de l’Institut.

El president de l’IEC, els presi-

dents de les societats filials i els delegats

que hi té l’Institut constitueixen la Co-

missió de les Societats Filials, la qual

s’ha de reunir, com a mínim, una vegada

a l’any per tal de tractar els afers d’inte-

rès comú.

A continuació hi ha la relació

d’activitats de les societats, ordenades

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

Any de fundació: 1899*

Consell Directiu

President: Josep Peñuelas i Reixach

Vicepresident: Joan Pino i Vilalta

Secretari: Andreu Salvat i Saladrigas

Tresorer: Marc Martín i Pérez

Vocals: Xavier Escuté i Gasulla

Joan Font i García

Moisès Guardiola i Bufí

Marc Martín i Pérez

Xavier Sabaté i Rotés

Sergi Saladié i Gil

Delfí Sanuy i Castells

Florenci Vallès i Sala

Joan Vallès i Xirau

Representant de la delegació del Bages: Florenci Vallès i Sala

Representant de la delegació 

del País Valencià: Màrius Martínez i Martí

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

Representant de la delegació 

de la Franja de Ponent: Guillem Chacón i Cabas

Representant de la delegació de la Garrotxa: Xavier Oliver i Martínez-Fornés

Delegat de l’IEC: Joandomènec Ros i Aragonès / 

Josep Vigo i Bonada

Nombre de socis: 954
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Societats adherides: Centre d’Estudis de la Natura 

del Barcelonès Nord

Centre d’Història Natural 

de la Conca de Barberà

Grup Mineralògic Català

Societat Catalana de Lepidopterologia

Societat Catalana de Micologia

Estació Biològica de l’Aiguabarreig

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

Activitats

— 25 d’octubre de 2005. Sessió inaugu-

ral del curs 2005-2006: Descobertes pa-

leontològiques recents als Hostalets de

Pierola i l’origen dels grans simis, a càr-

rec de Salvador Moyà-Solà, Institut Pa-

leontològic Miquel Crusafont. Tingué lloc

a l’IEC, Barcelona.

— 12 i 13 de novembre de 2005.

Curs naturalista: Curs d’anellament (Insti-

tut Català d’Ornitologia, ICO), a càrrec de

Jepi Puig i Oriol Clarabuch. Tingué lloc a

la roureda del Castell de Vilagelans (Gurb).

— 29 de novembre de 2005. Ses-

sió conjunta del Centre de Recerca Eco-

lògica i Aplicacions Forestals (CREAF),

la Societat Catalana de Biologia (SCB) 

i la Institució Catalana d’Història Natu-

ral (ICHN): Jornada sobre els sistemes

d’informació del medi natural: aplicació

a la recerca i a la gestió. Tingué lloc a

l’IEC, Barcelona.

— 15 de desembre de 2005. Sessió

científica: L’espècie, un misteri? Quin mis-

teri?, a càrrec de Antonio Fontdevila, cate-

dràtic de Genètica de la Universitat Autò-

noma de Barcelona i membre del Grup de

Biologia Evolutiva de la Universitat Autò-

noma de Barcelona. Tingué lloc a la Facul-

tat de Biologia, Universitat de Barcelona.

— 16 de desembre de 2005. Ses-

sió científica: Els rapinyaires a la Gar-

rotxa, a càrrec de Fran Trabalon. Tingué

lloc a Olot.

— 17 de desembre de 2005. I Se-

minari sobre el Patrimoni Natural de la Co-

marca de la Garrotxa. Tingué lloc a Olot.

— 11 i 12 de febrer de 2006. Curs

naturalista: El GPS i el SIG MiraMon:

combinació de cartografia amb captura i

descàrrega de dades de camp, a càrrec de

Lluís Pesquer i Eduardo Luque, Centre 

de Recerca Ecològica i Aplicacions Fores-

tals de la Universitat Autònoma de Barce-

lona. Tingué lloc a la Universitat Autòno-

ma de Barcelona i a Collserola.

— 14 de febrer de 2006, Facultat

de Biologia, Universitat de Barcelona. Ses-
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sió científica: Assembling the fungal tree of

life: progress and classification. Assessing

fungal diversity of foliar endophytes, a càr-

rec de François Lutzoni, professor associat

del Departament de Biologia de la Univer-

sitat Duke (Durham, Carolina del Nord,

Estats Units). Tingué lloc a la Facultat de

Biologia, Universitat de Barcelona.

— 9 de març de 2006. Sessió

científica: Biogeografia i evolució dels

rèptils i amfibis a la Mediterrània occi-

dental, a càrrec de Salvador Carranza, in-

vestigador del Ramón y Cajal, Departa-

ment de Biologia Animal de la Facultat

de Biologia de la Universitat de Barcelo-

na. Tingué lloc a la Universitat de Vic.

— 15 de març de 2006. Sessió

científica: Microespeciació i evolució ve-

getal a la Mediterrània occidental: què

coneixem i què ens cal conèixer, a càrrec

de Josep Rosselló, professor titular de la

Universitat de València i investigador de

l’equip de biologia molecular del Jardí

Botànic de la Universitat de València.

Tingué lloc a la Universitat de Girona.

— 29 de març de 2006. Sessió

científica: Nous mètodes en l’estudi de l’e-

volució: exemples en les asteràcies, a càr-

rec d’Alfonso Susana i Joan Vallès, Insti-

tut Botànic de Barcelona (Consell Superior

d’Investigacions Científiques, CSIC) i Fa-

cultat de Farmàcia de la Universitat de

Barcelona. Tingué lloc a la Facultat de Far-

màcia, Universitat de Barcelona.

— 31 de març de 2006. Sessió

científica: Els boscos madurs de la Gar-

rotxa, a càrrec de Joan Montserrat i An-

toni Agelet, a la Fundació d’Estudis Su-

periors d’Olot. Tingué lloc a Olot.

— 1 d’abril de 2006, Sortida na-

turalista: Els boscos madurs de la Gar-

rotxa, guiada per Joan Montserrat i An-

toni Agelet.

— 8 d’abril de 2006. Sessió cien-

tífica: La Teixeda de Lliurella, a càrrec

de Sergi Vila, al Centre Cívic de Sant Jau-

me de Llierca. Tingué lloc a Olot.

— 8 d’abril de 2006. Sortida na-

turalista: Reserva Natural de Sebes i

Meandre de Flix (Ribera d’Ebre), guiada

per Pere Josep Jiménez Mur, coordinador

de la Reserva Natural de Sebes – Grup de

Natura Freixe.

— 9 d’abril de 2006. Sortida na-

turalista: La Teixeda de Lliurella (Sant

Jaume de Llierca), guiada per Sergi Vila,

ambientòleg, autor de l’estudi de la tei-

xeda.

— 22 d’abril de 2006. Sortida

naturalista: Espai d’Interès Natural Cin-

gles de Bertí (Vallès Oriental), guiada per

Marc Martín i Andreu Salvat, biòlegs.

— 27 d’abril de 2006. Sessió

científica: El món vist amb vuit ulls: les

aranyes com a model per a l’estudi de la

gènesi de la biodiversitat, a càrrec de Mi-

quel Àngel Arnedo, investigador del Ra-

món y Cajal, Departament de Biologia

Animal de la Universitat de Barcelona.

Tingué lloc a l’IEC, Barcelona.

— 28 d’abril de 2006. Comme-

moració del 30è aniversari de la publica-

021-MEMORIA 05-06 Fi5  11/12/08  11:26  Página 436



SO
C

IE
T

A
T

S 
FI

L
IA

L
S

437

ció del Llibre blanc de la gestió de la na-

tura als Països Catalans (ICHN - Funda-

ció Territori i Paisatge). Tingué lloc a la

Fundació Territori i Paisatge, Barcelona.

— 29 i 30 d’abril de 2006. Curs

naturalista: Sistemes naturals del Parc

Natural Regional del Port del Comte

(l’Alguer) i del Nord-Oest de Sardenya, a

càrrec de Antonio Torre, biòleg, president

del Parc Natural Regional del Port del

Comte, membro de la Junta Regional de

la Comissió de Reserva de l’Àrea Marina

Protegida del Cap de la Caça - Illa Plana,

i Carles Sechi, secretari de l’Obra Cultu-

ral de l’Alguer. Tingué lloc a l’Alguer.

— 6 i 7 de maig de 2006. Curs na-

turalista: Els rèptils del delta del Llobre-

gat, a càrrec de Marc Franch, Gustavo A.

Llorente i Albert Montori, Departament de

Biologia Animal de la Universitat de Bar-

celona. Tingué lloc al Prat de Llobregat.

— 7 de maig de 2006. Sessió

científica: Introducció al reconeixement

de les papallones diürnes, a càrrec de Ra-

fael Carbonell i Mike Lockwood. Tingué

lloc a Olot.

— 9 de maig de 2006. Sessió

científica: Introns del grup I com a mar-

cadors moleculars en els estudis de co-

evolució planta-fong, a càrrec de Mari

Paz Martín i Javier D. Uribeondo, inves-

tigadors del Real Jardín Botánico de Ma-

drid. Tingué lloc a l’IEC, Barcelona.

— 13 de maig de 2006. Sortida

naturalista: Espai d’Interès Natural Es-

tany d’Ivars i Vila-sana (Pla d’Urgell),

guiada per Toni Costa i Pedrós, ambien-

tòleg i director tècnic del Consorci de

l’Estany d’Ivars i Vila-Sana.

— 20 i 21 de maig de 2006. Curs

naturalista: Biologia i conservació de l’ós

bru, a càrrec de Santiago Palazón, Ser-

vei de Protecció de la Fauna, Flora i Ani-

mals de Companyia de la Direcció Gene-

ral del Medi Natural del Departament de

Medi Ambient i Habitatge de la Genera-

litat de Catalunya. Tingué lloc al Parc

Nacional d’Aigüestortes.

— 21 de maig de 2006. Sessió

científica: Els rapinyaires diürns de Sant

Feliu de Pallerols, a càrrec de Fran Tra-

balon. Tingué lloc a Olot.

— 23 de maig de 2006. Sessió

científica: Biogeografia a escala plane-

tària; restes de la colonització terrestre

pels artròpodes al devonià, a càrrec de

Gonzalo Giribet, professor associat al

Departament de Biologia d’Organismes

i Evolutiva i al Departament de Zoolo-

gia d’Invertebrats del Museu de Zoologia

Comparativa de la Universitat Harvard.

Tingué lloc a l’IEC, Barcelona.

— 27 de maig de 2006. Curs na-

turalista: Identificació de rapinyaires i

conservació de les seves poblacions, a càr-

rec de Fran Trabalon. Tingué lloc a Olot.

— 28 de maig de 2006. Sortida

naturalista: Espai d’Interès Natural de

l’Alta Garrotxa (Garrotxa), guiada per

Rafael Carbonell, biòleg i naturalista.

— 2 de juny de 2006. Sessió cien-

tífica: Com es pot promoure la recerca na-

021-MEMORIA 05-06 Fi5  11/12/08  11:26  Página 437



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

05
-2

00
6

438

turalista, amb la participació de Martí

Boada, de la Universitat Autònoma de

Barcelona; Joan Pino, de la ICHN, i Jordi

Sargatal, de la Fundació Territori i Pai-

satge, i moderat per Josep Vila, de la de-

legació de la Garrotxa de la ICHN. Tingué

lloc a Olot.

— 3 i 4 de juny de 2006. Curs

naturalista: Les orquídies del Montseny,

a càrrec de Meritxell Maymó, botànica.

Tingué lloc al Montseny.

— 9 de juny de 2006. Sessió

científica: Les plantes més amenaçades

de la Garrotxa, a càrrec de Xavier Oliver.

Tingué lloc a Olot.

— 10 de juny de 2006. Sortida

naturalista: Sortida de reconeixement

d’odonats al torrent de Colobrers (Vallès

Occidental), guiada per membres del

grup de treball d’odonats de la ICHN.

— 16 de juny de 2006. Sessió

científica: El patrimoni geològic de la

Garrotxa: amenaces i protecció, a càr-

rec de Llorenç Planagumà. Tingué lloc a

Olot.

— 17 i 18 de juny de 2006. Curs

naturalista: L’efecte reserva a les àrees

marines protegides, a càrrec de Guillem

Mas, director de la Reserva Marina de Ses

Negres. Tingué lloc a Begur (Girona).

— 1 i 2 de juliol de 2006. Curs

naturalista: Els odonats de Catalunya, a

càrrec de Ricardo Martín, Bernat Garri-

gós i Mike Lockwood, membres d’Oxy-

gastra. Tingué lloc al Parc Natural de la

Zona Volcànica de la Garrotxa (Olot).

— 15 i 16 de juliol de 2006. Curs

naturalista: El paisatge vegetal de l’alta

muntanya andorrana, a càrrec d’Albert

Ferré, Grup de Geobotànica i Cartografia

de la Vegetació de la Universitat de Bar-

celona. Tingué lloc a Andorra.

Col.laboració amb altres entitats

— Del 5 al 9 d’octubre de 2005, col.la-

boració en el Festival Internacional del

Film de l’Insecte (FIFI), a Prada de Con-

flent (Office pour les Insectes et leur En-

vironnement du Languedoc-Roussillon).

— 20 d’octubre de 2005. Con-

venció dels signants del Compromís Ciu-

tadà per la Sostenibilitat de l’Agenda 21

de Barcelona (Ajuntament de Barcelona).

— Del 20 al 22 d’octubre de

2005. 14a Trobada del Grup Europeu

de Carofitòlegs, a Barcelona (Universitat

de Barcelona).

— Del 22 al 30 de juliol de 2006.

Universitat de Ponent de les Ciències de

la Natura, a Seròs (Universitat Catalana

d’Estiu).

Activitats de la delegació del Bages

Activitats

— 6 d’octubre de 2005. Sessió científica:

El substrat geològic i el relleu de la con-

ca del Llobregat, a càrrec de membres de

la delegació del Bages de la ICHN. Tin-

gué lloc al Centre Cívic Selves i Carner de

Manresa (Bages).

— 7 d’octubre de 2005. Sessió

científica: La vegetació i la fauna verte-
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brada de la conca del Llobregat, a càrrec

de membres de la delegació del Bages de

la ICHN. Tingué lloc al Centre Cívic Sel-

ves i Carner de Manresa (Bages).

Sortides naturalistes

— 8 d’octubre de 2005. Sortida: Gréixer

i els Empedrats, guiada per membres de

la delegació del Bages de la ICHN.

— 5 de novembre de 2005. Sor-

tida: El Montcau i el torrent de la Font-

freda, guiada per membres de la delega-

ció del Bages de la ICHN.

— 3 de desembre de 2005. Sorti-

da: Collserola, guiada per membres de la

delegació del Bages de la ICHN.

— 28 de gener de 2006. Sortida:

El massís de Garraf i el delta del Llobre-

gat, guiada per membres de la delegació

del Bages de la ICHN.

— 25 de febrer de 2006. Sortida:

La Puda de Montserrat i el Puigventós,

guiada per membres de la delegació del

Bages de la ICHN.

— 25 de març de 2006. Montser-

rat, guiada per membres de la delegació

del Bages de la ICHN.

Activitats de la delegació de la Franja

de Ponent

— 28 i 29 de gener de 2006. Sor-

tida naturalista: Serreta Negra i barranc

de la Vallcorna (Baix Cinca), guiada per

membres de la delegació de la Franja de

Ponent de la ICHN.

Activitats de la delegació 

de la Garrotxa

— 20 de maig de 2006. Sortida natura-

lista: Els rapinyaires diürns de Sant Feliu

de Pallerols, a càrrec de Fran Trabalon, de

la delegació de la Garrotxa de la ICHN.

— 10 de juny de 2006. Sortida

naturalista: Els sons de la natura a la nit,

a càrrec de Rafael Carbonell i Bernat Gar-

rigós, de la delegació de la Garrotxa de la

ICHN.

Activitats de la delegació d’Osona

— 22 d’octubre de 2005. Sortida natura-

lista: Mol.luscs d’Osona, guiada per mem-

bres de la delegació d’Osona de la ICHN.

— 5 de novembre de 2005. Sor-

tida naturalista: Bolets d’Osona, guiada

per membres de la delegació d’Osona de

la ICHN.

Projectes

— Els sistemes naturals de les Planes de

Son i la mata de València

— Estat del medi natural de Ca-

talunya

— Recull de noms catalans de

plantes

— Llibre vermell de la flora vas-

cular de Catalunya

— Catàleg dels invertebrats ame-

naçats de Catalunya

— Observatori de la Sostenibili-

tat de Catalunya

— Estudi dels odonats en Cata-

lunya
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— Estudi interdisciplinari del

torrent Salat d’Horta d’Avinyó (Bages)

— Projecte de reintroducció de la

cigonya al Bages

— Projecte de restauració de bas-

ses agrícoles d’Osona

— Projecte d’estudi de rapinyai-

res d’Osona

— Cens de formigues d’Osona

— Estudi de la biodiversitat de

l’Aiguabarreig (Baix Cinca)

— Programa de seguiment i con-

servació de la flora amenaçada

— Programa de seguiment i con-

trol de la flora invasora

— Programa de seguiment i con-

servació de les comunitats vegetals d’in-

terès

— Catàleg de briòfits de la Gar-

rotxa

— Catàleg de flora amenaçada

i/o protegida, comunitat ornítica i co-

leòpters saproxílics dels boscos madurs de

la Garrotxa

— Seguiment del cranc de riu au-

tòcton a les conques del Fluvià, de la

Muga i el Ter

— Programa de conservació i mi-

llora dels rapinyaires diürns de la Gar-

rotxa

— Seguiment d’ocells d’interès

de l’Alta Garrotxa

Col.laboracions i participació

— Consell Assessor de l’Observatori del

Paisatge de Catalunya.

— Consell Consultiu del Parc de

Collserola.

— Convenció dels signants del

Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

de l’Agenda 21 de Barcelona.

— Consorci de l’Alta Garrotxa.

— Consorci de l’espai rural de

Gallecs.

— Comissió per a la sostenibilitat

de les Terres de l’Ebre.

— Museu d’Història Natural de

Catalunya.

Premis per a estudiants

El jurat format per Moisès Guardiola i Bufí,

Joan Pino i Vilalta i Delfí Sanuy i Cas-

tells, atorgà el premi per a estudiants als

treballs:

— Ecologia alimentària de la for-

miga argentina (Linepithema humile) en

ecosistemes naturals: activitat d’extrac-

ció de melassa de Quercus suber i dieta

sòlida, de Sílvia Abril Meléndez.

— Contingut hídric de fulles i

branquillons d’espècies llenyoses del ma-

tollar mediterrani amb diferents estratè-

gies regeneratives post-incendi, de San-

dra Saura Mas.

Publicacions

Notícies de la Institució, núm. del 61 al 68.

Butlletí de la Institució Catalana d’His-

tòria Natural, núm. 72 (2004).

I Seminari sobre el Patrimoni Natural de

la Comarca de la Garrotxa. Estat del

coneixement.
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Societat Catalana de Biologia

Any de fundació: 1912

Consell Directiu

President: Jaume Reventós i Puigjaner

Vicepresident primer: Ferran Azorín i Marín

Vicepresidenta segona: Montserrat Vendrell i Rius

Secretària general: Àurea Navarro i Sabaté

Vicesecretari: Arcadi Navarro i Cuartiellas

Tresorera: Montserrat Aguadé i Porres

Vocal primer, Lexicografia: Ricard Roca i Pascual

Vocal segon, Recerca: Lluís Tort i Bardolet

Vocal tercer, Sessions: Josep Clotet i Erra

Vocal quart, Relacions Exteriors: Cristina Junyent i Rodríguez

Vocal cinquè, Publicacions: Francesc Piferrer i Circuns

Vocal sisè, Estudiants: Héctor Ruíz i Martín

Delegat de l’IEC: Ricard Guerrero i Moreno

Nombre de socis: 1.348

La Societat Catalana de Biologia (SCB)

conté les seccions especialitzades següents:

— Secció de Biofísica

— Secció de Biologia del Desen-

volupament

— Secció de Biologia Evolutiva

— Secció de Biologia i Indústria

— Secció de Biologia Molecular

— Secció de Biologia Molecular

del Càncer

— Secció de Biologia de la Re-

producció

— Secció de Biologia i Societat

— Secció d’Ecologia

— Secció d’Endocrinologia Ex-

perimental

— Secció d’Ensenyament

— Secció d’Estudiants

— Secció de Fisiologia Vegetal

— Secció de Microbiologia

— Secció de Neurobiologia Ex-

perimental

— Secció de Senyalització Cel.lu-

lar i Metabolisme

— Secció de Virologia

— Secció de la SCB a Alacant
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— Secció de la SCB a les Balears

— Secció de la SCB a Lleida

— Secció de la SCB a València

Sessió inaugural del curs 2005-2006

Els tres grans reptes de la biomedici-

na d’avui. Valentí Fuster de Carulla, di-

rector del Centre de Malalties Cardio-

vasculars de l’Hospital Mont Sinaí de

Nova York. Sala Prat de la Riba, Insti-

tut d’Estudis Catalans, 3 de novembre 

de 2005.

Conferències

— Crecimiento de sistemas tumorales:

dinámica y geometría física. Javier Buce-

ta Fernández, Parc Científic de Barce-

lona (PCB). Facultat de Medicina, Uni-

versitat de Lleida. Lleida, 23 de setembre

de 2005.

— El gen APC i el càncer colo-

rectal. Gabriel Capellà, Laboratori de Re-

cerca Translacional, Institut Català d’On-

cologia (ICO), Barcelona. Campus

Bellvitge, Universitat de Barcelona. Bar-

celona, 3 d’octubre de 2005.

— El mar: fuente de fármacos

anticancerosos. La maravillosa aventu-

ra desde el organismo marino al pacien-

te. Miguel Ángel Izquierdo, Departament

de Desenvolupament Clínic, Pharma-

mar, Madrid. Campus Bellvitge, Univer-

sitat de Barcelona. Barcelona, 10 d’octu-

bre de 2005.

— Electron Cryomicroscopy of vi-

ruses at subnanomener resolution. José

Ruiz Castón, Centro Nacional de Bio-

tecnología (CNB), Madrid. Aula Fèlix

Serratosa, PCB. Barcelona, 14 d’octubre

de 2005.

— La red trófica microbiana en

un océano de agua dulce: el lago Tan-

ganyika. Fernando Unrein, Institut de

Ciències del Mar (ICM), Centre Superior

d’Investigacions Científiques - Centre

Mediterrani d’Investigacions Marines i

Ambientals (CSIC-CMIMA). Barcelona,

14 d’octubre de 2005.

— Battista Grassi: uno zoologo

per la malaria. Ernesto Capanna, Uni-

versitat La Sapienza de Roma i membre

de l’Accademia Nazionale dei Lincei. Sala

Prat de la Riba, IEC. Barcelona, 19 d’oc-

tubre de 2005.

— Splicing and meiotic regulations

in Schizosaccharomyces pombe. A. José

Ayté del Olmo, Cell Signaling Unit, Uni-

versitat Pompeu Fabra, Barcelona. Aula

Fèlix Serratosa, PCB. Barcelona, 21 d’oc-

tubre de 2005.

— Species diversity and maite-

nance mechanisms in the mesopelagic

zone: why so many jellies? Dhugal Lind-

say, Japan Agency for Marine-Earth

Science and Technology, Yokosuka, Japó.

Sala d’actes, CSIC-CMIMA. Barcelona,

21 d’octubre de 2005.

— La biomedicina del segle XXI.

Jaume Reventós i Puigjaner, Unitat de

Recerca Biomèdica, Hospital Universita-

ri de la Vall d’Hebron, Barcelona, i pre-

sident de la SCB. Organitzada per la Sec-
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ció d’Ensenyament. Sala Prat de la Riba,

IEC. Barcelona, 26 d’octubre de 2005.

— Ribonucleotidil reductases bac-

terianes: enzims que donen vida. Isidre

Gibert, Institut de Biotecnologia i de Bio-

medicina i Departament de Genètica i

de Microbiologia, Universitat Autònoma de

Barcelona, Bellaterra. Sala Miquel Servet,

Servei de Rehabilitació, Hospital Clínic.

Barcelona, 27 d’octubre de 2005.

— Biologia de sistemes i càncer.

Miguel Ángel Pujana, Laboratori de Re-

cerca Translacional, ICO, Barcelona.

Campus Bellvitge, Universitat de Barce-

lona. Barcelona, 7 de novembre de 2005.

— Els microorganismes com a

agents promotors i esmorteïdors de l’ero-

sió dels sediments i del sòl. Ferran Gar-

cia-Pichel, Escola de Ciències de la Vida,

Universitat Estatal d’Arizona, EUA. Sala

d’actes CSIC-CMIMA. Barcelona, 11 de

novembre de 2005.

— Paper del mitocondri en la

mort neuronal i en alguns desordres neu-

rodegeneratius. Joaquín Jordán, Depar-

tament de Ciències Mèdiques-Farmaco-

logia, Universitat de Castella-la Manxa.

Universitat Miguel Hernández (UMH),

Sant Joan d’Alacant. Alacant, 18 de no-

vembre de 2005.

— Formation and break-down of

large-scale vortices in 2D confined tur-

bulence. Herman Clerk, Universitat de

Tecnologia d’Eindhoven, Països Baixos.

Sala d’actes CSIC-CMIMA. Barcelona,

25 de novembre de 2005.

— Importància dels complexos

heteromèrics en els canals de potassi de-

pendents de voltatge. Antonio Felipe, De-

partament de Bioquímica i Biologia Mo-

lecular, Universitat de Barcelona. UMH,

Sant Joan d’Alacant. Alacant, 25 de no-

vembre de 2005.

— La fibra muscular, del repòs a

l’activitat: un model didàctic d’exposició.

Ramon Barbany, Departament de Cièn-

cies Fisiològiques II, Facultat de Medici-

na, Universitat de Barcelona. Organitza-

da per la Secció d’Ensenyament. Sala

Pere Coromines, IEC. Barcelona, 30 de

novembre de 2005.

— Conferència sobre el Premi

Nobel de Medicina 2005 concedit a

Barry J. Marshall i J. Robin Warren.

Ricard Guerrero, Universitat de Barce-

lona, i membre de l’IEC. Sala Pi i Su-

nyer, IEC. Barcelona, 15 de desembre

de 2005.

— Relación entre la forma de

biofilm y resistencia a quinolonas en ais-

lamientos clínicos de Acinetobacter bau-

mannii. Sara Martí Martí, Servei de Mi-

crobiologia, Hospital Clínic, Barcelona.

Sala Miquel Servet, Servei de Rehabilita-

ció, Hospital Clínic, edifici annex. Barce-

lona, 15 de desembre de 2005.

— Ojoplano and the morphoge-

nesis of the vertebrate eye. Juan Martínez,

European Molecular Biology Laboratory

(EMBL), Heidelberg, Alemanya. Aula

modular, PCB. Barcelona, 16 de desem-

bre de 2005.
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— La progressiva acidificació

dels oceans: avui, demà i ahir. Carles

Pelejero, ICM, CSIC-CMIMA, Barcelo-

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

16 de desembre de 2005.

— APC/CCdc20 controls the

ubiquitin-mediated degradation of p21

during early mitosis. Virginia Amador,

Departament de Patologia, Escola Univer-

sitària de Medicina de Nova York, Nova

York, EUA. Aula Fèlix Serratosa, PCB.

Barcelona, 22 de desembre de 2005.

— Neoanginiogenesis as a target

in cancer therapy. Examples of natural

and derived marine compounds inhibi-

ting angiogenesis. Chantal Barthomeuf,

Laboratori de Farmacologia i Biotecnolo-

gia, Facultat de Farmàcia, Universitat de

Clermont-Ferrand, França. Aula Fèlix

Serratosa, PCB. Barcelona, 16 de gener

de 2006.

— Prasinophyceae ecotypes and

genome structure. Hervé Moreau, Obser-

vatoire Océanologique de Banyuls, Fran-

ça. Sala d’actes, CSIC-CMIMA. Barcelo-

na, 17 de gener de 2006.

— Mechanisms of alternative

splicing regulation. Juan Valcárcel, Cen-

tre de Regulació Genòmica (CRG), Bar-

celona. Aula Fèlix Serratosa. Barcelona,

19 de gener de 2006.

— Efectividad de los diferentes

métodos físicos y químicos de inactivación

para reducir la infectividad del VIH-1.

Cristina Gil, Servei de Malalties Infeccio-

ses, Hospital Clínic, Barcelona. Sala Mi-

quel Servet, Servei de Rehabilitació, Hos-

pital Clínic, edifici annex. Barcelona, 26 de

gener de 2006.

— Humanizando la señalización

en levaduras: en busca de un modelo

para el estudio de proteínas de interés

farmacológico. Víctor Jiménez Cid, De-

partament de Microbiologia II, Facultat

de Farmàcia, Universitat Complutense de

Madrid (UCM), Madrid. Sala de Juntes,

Departament de Ciències Mèdiques Bàsi-

ques, Facultat de Medicina, Universitat

de Lleida. Lleida, 27 de gener de 2006.

— Advanced seminar on beha-

vioural ecology of plankton organisms.

Thomas Kiorboe, Danish Institute for Fi-

sheries Research, Charlottenlund, Dina-

marca. Sala d’actes, CSIC-CMIMA. Bar-

celona, del 30 de gener al 10 de febrer de

2006.

— Human evolutionary genetics:

a useful tool to better understand geno-

mic diversity ans susceptibility to infec-

tious diseases. Lluís Quintana-Murci, Ins-

titut Pasteur, Centre National de la

Recherche Scientifique (CNRS), París,

França. Aula de Graus, Facultat de Bio-

logia, Universitat de Barcelona. Barcelo-

na, 3 de febrer de 2006.

— Development of novel treat-

ment strategies in multiple sclerosis. Ro-

land Martin, Institució Catalana de Recer-

ca i Estudis Avançats (ICREA)-Hospital

Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.

Aula Fèlix Serratosa, PCB. Barcelona 9 de

febrer de 2006.
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— Evolució de la regulació gèni-

ca als drosofílids. Elvira Juan, Facultat

de Biologia, Universitat de Barcelona.

Aula de Graus, Facultat de Biologia, Uni-

versitat de Barcelona. Barcelona, 17 de

febrer de 2006.

— Interaccions entre el fito-

plàncton i la turbulència de petita esca-

la. Elisa Berdalet, ICM, Barcelona. Sala

d’actes, CSIC-CMIMA. Barcelona, 17 de

febrer de 2006.

— Variabilitat genètica i feno-

típica de la proteasa NS3/4 del virus de

l’hepatitis C (VCH). Sandra Franco, Fun-

dació irsiCaixa, Badalona. Sala Miquel

Servet, Servei de Rehabilitació, Hospital

Clínic, edifici annex. Barcelona, 23 de fe-

brer de 2006.

— Integrinas y caveolina-1 en

migración celular, endocitosis y supresión

tumoral. Miguel Á. del Pozo, Centro Na-

cional de Investigaciones Cardiovascu-

lares (CNIC), Madrid. Sala de Juntes,

Departament de Ciències Mèdiques Bàsi-

ques, Facultat de Medicina, Universitat

de Lleida. Lleida, 24 de febrer de 2006.

— Viroteràpia del càncer amb

adenovirus oncolítics. Ramon Alemany,

Laboratori de Recerca Translacional,

ICO, Hospital Duran i Reynals, Bellvit-

ge, Barcelona. Aula 102, Campus Bell-

vitge, Universitat de Barcelona. Barcelo-

na, 6 de març de 2006.

— Mecanismos moleculares de la

migración neuronal. Óscar Marín, cien-

tífic titular del CSIC. Conferència del

guanyador del Premi Josep M. Sala-

Trepat. Sala Pi i Sunyer, IEC. Barcelona,

7 de març de 2006.

— RNA interference gene therapy

for AIDS patients. Ben Berkhout, Departa-

ment de Retrovirologia Humana, Univer-

sitat d’Amsterdam, Països Baixos. Aula 1,

biblioteca, Hospital Universitari Ger-

mans Trias i Pujol. Barcelona, 8 de març

de 2006.

— Modelos animales de cáncer

humano. Mariano Barbacid, director del

Centro Nacional de Investigaciones Onco-

lógicas (CNIO), Madrid. Organitzada per la

Xarxa d’Oncologia de l’Institut Carles III,

Node Vall d’Hebron i SCB. Sala d’actes,

planta 10, Hospital Universitari Vall

d’Hebron. Barcelona, 8 de març de 2006.

— Dive into the diversity of the

smallest marine algae. Fabrice Not, ICM,

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

celona, 17 de març de 2006.

— Presentació del nou volum dels

Treballs de la Societat Catalana de Bio-

logia: Antimicrobians. Ed. a cura de Joa-

quim Ruiz. Intervencions de M. Corachan,

I. Badiola, C. Tarragó i F. Navarro. Sala

Pi i Sunyer, IEC. Barcelona, 21 de març

de 2006.

— Poden conviure el bosc i el foc?

Nous avenços de la recerca en ecologia.

Josep M. Espelta, Centre de Recerca Eco-

lògica i Aplicacions Forestals (CREAF),

Universitat Autònoma de Barcelona, Be-

llaterra. Sala Prat de la Riba, IEC. Bar-

celona, 22 de març de 2006.
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— Efecte de la contaminació 

per hidrocarburs en poblacions micro-

bianes d’ambients terrestres i marins.

Marc Viñas, Departament de Microbio-

logia, Facultat de Biologia, Universitat

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

Barcelona, 24 de març de 2006.

— Activitats biològiques dels cos-

sos d’inclusió bacterians. Elena Garcia

Fruitós, Institut de Biotecnologia i Bio-

medicina i Departament de Genètica i

Microbiologia, Universitat Autònoma de

Barcelona, Bellaterra. Sala Miquel Ser-

vet, Servei de Rehabilitació, Hospital Clí-

nic, edifici annex. Barcelona, 30 de març

de 2006.

— Contribució d’una única neu-

rona al control direccional d’un nudi-

branch: llimac de mar sota control remot.

Roger Redondo, Universitat d’Edimburg,

Escòcia. UMH, Sant Joan d’Alacant. Ala-

cant, 30 de març de 2006.

— Peptide in therapeutics. Fer-

nando Albericio, Institut de Recerca Bio-

mèdica de Barcelona (IRBB) - PCB, Bar-

celona. Aula 13, Facultat de Medicina,

Universitat de Barcelona. Barcelona, 6 d’a-

bril de 2006.

— Active site structure and reac-

tion mechanisms of human peroxidases.

Christian Obinger, Departament de Quí-

mica, Universitat Agrícola de Viena –

Universitat de Recursos Naturals i Cièn-

cies Aplicades a la Vida, Viena, Àustria.

Aula Fèlix Serratosa, edifici modular,

PCB. Barcelona, 7 d’abril de 2006.

— Developing new molecular tools

to trace migration and speciation in the

antarctic benthos. Christoph Held, Alfred

Wegener Institut für Polar und Meeres-

forschung, Bremerhaven, Alemanya. Sala

d’actes, CSIC-CMIMA. Barcelona, 7 d’a-

bril de 2006.

— Paper del canal intracel.lular

C107 en neurodegeneració. Rosa Planells,

Centre Príncep Felip, València. UMH,

Sant Joan d’Alacant. Alacant, 7 d’abril de

2006.

— Los mecanismos de adapta-

ción de la levadura S. cerevisiae a una al-

calinización del ambiente. Joaquim Ari-

ño, Departament de Bioquímica i Biologia

Molecular. Facultat de Veterinària, Uni-

versitat Autònoma de Barcelona. Aula 13,

Facultat de Medicina, Universitat de Bar-

celona. Barcelona, 20 d’abril de 2006.

— Conflictes de valors en la bio-

logia moderna. L’experiència del Grup

Europeu d’Ètica de les Ciències i les No-

ves Tecnologies. Pere Puigdomènech, La-

boratori de Genètica Molecular Vegetal,

CSIC-IRTA, Barcelona. Aula Fèlix Ser-

ratosa, edifici modular, PCB. Barcelona,

20 d’abril de 2006.

— Dissecting Notch functions du-

ring hematopoietic ontogeny in the mou-

se embryo. Anna Bigas, Centre d’Oncolo-

gia Molecular, Institut d’Investigació

Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) - Ins-

titut de Recerca en Oncologia, Barcelona.

Aula Fèlix Serratosa, edifici modular,

PCB. Barcelona, 21 d’abril de 2006.
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— Mecanismes i accions deriva-

des de la interacció del GR i PPARg amb

la ruta de la JNK. Carme Caelles, De-

partament de Bioquímica i Biologia Mo-

lecular, Universitat de Barcelona. Aula

13. Facultat de Medicina, Universitat 

de Barcelona. Barcelona, 27 d’abril de

2006.

— És esperable l’aparició de va-

riants del virus de l’hepatitis A que esca-

pin a la vacuna. Lluís Aragonès, Grup de

Virus Entèrics, Departament de Micro-

biologia, Universitat de Barcelona. Sala

Miquel Servet, Servei de Rehabilitació,

Hospital Clínic, edifici annex. Barcelona,

27 d’abril de 2006.

— DNA replication checkpoint:

ATR/ATM- independent pathways. Neus

Agell, Departament de Biologia Cel.lular,

Facultat de Medicina, Universitat de Bar-

celona, Barcelona. Aula Fèlix Serratosa,

edifici modular, PCB. Barcelona, 28 d’a-

bril de 2006.

— El impacto funcional del spli-

cing alternativo a nivel de proteínas. El

caso de las proteínas asociadas a proce-

sos epigenéticos. Xavier de la Cruz, PCB,

Barcelona. Aula 13, Facultat de Medici-

na, Universitat de Barcelona. Barcelona,

4 de maig de 2006.

— Canvis metabòlics del sistema

oceànic (o com un oceanògraf veu la fi-

siologia del nostre planeta). Josep Lluís

Pelegrí, ICM, CSIC, Barcelona. Sala d’ac-

tes, CSIC-CMIMA. Barcelona, 5 de maig

de 2006.

— L’amfiox i l’Evo-Devo: de la

genòmica comparada als secrets genètics

de l’origen dels vertebrats. Jordi Garcia,

Departament de Genètica, Facultat de

Biologia, Universitat de Barcelona. Aula

13, Facultat de Medicina, Universitat de

Barcelona. Barcelona, 11 de maig de 2006.

— Constructing and exploring

gene-to-metabolite networks in medicinal

plants. Alain Goossens, Vlaams Interuni-

versitair Instituut voor Biotechnologie,

Gant, Bèlgica. Aula Magna, Facultat de

Farmàcia, Universitat de Barcelona. Bar-

celona, 12 de maig de 2006.

— Aminoacyl-tRNA synthetases

in evolution and human disease. Lluís

Ribas de Pouplana, PCB, Barcelona.

Aula 13, Facultat de Medicina, Universi-

tat de Barcelona. Barcelona, 18 de maig

de 2006.

— El enhancer del citomegalovi-

rus humano y su regulación por cascadas

de señalización celulares. Montse Gus-

tems, Institut d’Investigacions Biomèdi-

ques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Bar-

celona. Sala Miquel Servet, Servei de

Rehabilitació, Hospital Clínic, edifici an-

nex. Barcelona, 18 de maig de 2006.

— Coupling and decoupling the

oceanic organic C and Si cycles. David de

Master, Universitat Estatal de Carolina del

Nord, EUA. Sala d’actes, CSIC-CMIMA.

Barcelona, 19 de maig de 2006.

— Homeòstasi lipídica i dinàmi-

ca de membranes a l’aparell de Golgi.

Montse Vilella, Departament de Biologia
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Cel.lular, Facultat de Medicina, Universi-

tat de Barcelona. Aula 13, Facultat de

Medicina, Universitat de Barcelona. Bar-

celona, 25 de maig de 2006.

— Videoobservacions i modela-

ment de la dinàmica costanera: aplica-

cions a Barcelona i a Noordwijk (Països

Baixos). Francesca Ribas Prats, ICM,

CSIC, Barcelona. Sala d’actes, CSIC-

CMIMA. Barcelona, 26 de maig de 2006.

— Control traduccional durante

el desarrollo de Drosophila. Fàtima Ge-

bauer, CRG, Barcelona. Aula 13, Facul-

tat de Medicina, Universitat de Barcelo-

na. Barcelona, 1 de juny de 2006.

— What can we expect from DNA

Barcodes? Michel Veuille, Departament

Sistemàtic i d’Evolució, Museu Nacional

d’Història Natural, París, França. Aula

Magna, Facultat de Biologia, Universitat de

Barcelona. Barcelona, 2 de juny de 2006.

— Structural insight into chro-

matin targeting and remodelling. Chris-

toph W. Müller. EMBL Grenoble. Aula

Fèlix Serratosa, edifici modular, PCB.

Barcelona, 2 de juny.

— Señalización proapoptótica de

p75NTR a través de proteínas de la fa-

milia Mage. José M. Frades, Instituto Ca-

jal, CSIC, Madrid. Sala de Juntes, Depar-

tament de Ciències Mèdiques, Universitat

de Lleida. Lleida, 6 de juny de 2006.

— Mapping molecular machines

during intra-Golgi transport. Alexander A.

Mironov, Consorzio Mario Negri Sud

(CMNS), Chieti, Itàlia. Aula 13, Facultat

de Medicina, Universitat de Barcelona.

Barcelona, 8 de juny de 2006.

— Innovation works: turning

ideas into products at EMBL. Gábor

Lamn, EMBLEM, Technology Transfer,

Heidelberg, Alemanya. Aula Fèlix Ser-

ratosa, edifici modular, PCB. Barcelona,

8 de juny de 2006.

— Structural and functional

analysis of NFAT/Calcinerum Interac-

tions. Juan Miguel Redondo, Centro de

Biología Molecular Severo Ochoa (CBM-

CSIC), Universitat Autònoma de Madrid

(UAM) i Centro Nacional de Investiga-

ciones Cardiovasculares (CNIC). Aula Fè-

lix Serratosa, edifici modular, PCB. Bar-

celona, 9 de juny de 2006.

— Funció dual de Fas (CD95) a

la inducció de diabetis autoimmunitària

en el model NOD. Conxita Mora, Labo-

ratori de Diabetis Experimental, IDI-

BAPS, Barcelona. Aula 13, Facultat de

Medicina, Universitat de Barcelona. Bar-

celona, 15 de juny de 2006.

— In vivo recombination studies

in Brome mosaic virus. Jozef Bujarski, De-

partament de Ciències Biològiques, Mont-

gomery Hall, Universitat d’Illinois Septen-

trional, EUA. Sala Miquel Servet, Servei

de Rehabilitació, Hospital Clínic, edifici

annex. Barcelona, 15 de juny de 2006.

— Evolución de redes biológicas.

Ricard V. Solé, Universitat Pompeu Fa-

bra, Barcelona. Aula Magna, Facultat de

Biologia, Universitat de Barcelona. Bar-

celona, 16 de juny de 2006.
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— Vida y evolución, 150 años

después de Darwin. Lynn Margulis, Uni-

versitat de Massachusetts a Amherst,

EUA. Conferència magistral organitza-

da per la SCB, en col.laboració amb la

Secretaria Científica de l’IEC. Sala Prat

de la Riba, IEC. Barcelona, 21 de juny de

2006.

— Improving nature? Modified

guanidnium cations for oxoanion binding

in water. From a molecular understan-

ding to applications. Carsten Schumck,

Institut de Química Orgànica, Universi-

tat de Würzburg, Alemanya. Aula Fèlix

Serratosa, edifici modular, PCB. Barcelo-

na, 23 de juny de 2006.

— Zooplàncton i micronècton

del mar dels Sargassos: exploració, ta-

xonomia i barcading entre 0 i 5.000 me-

tres de fondària. Francesc Pagès, ICM,

CSIC, Barcelona. Sala d’actes, CSIC-

CMIMA. Barcelona, 23 d’abril de 2006.

— Regulation of axon guidance

during nervous system development by

Eph signalling: what is kinase activity

required for? Joaquín Egea, Departa-

ment de Neurobiologia Molecular, Insti-

tut Max Planck, Alemanya. Sala de Jun-

tes, Departament de Ciències Mèdiques,

Universitat de Lleida. Lleida, 23 de juny

de 2006.

— Integrins and caveolin-1 in

cell migration, endocytosis and cell

growth. Miguel Á. del Pozo, CNIC, Ma-

drid. Aula Fèlix Serratosa, edifici modu-

lar, PCB. Barcelona, 27 de juny de 2006.

— Proteínas de unión a RNA y

respuesta a estrés en S. pombe. Miguel Á.

Rodríguez Gabriel, Departament de Mi-

crobiologia II, Facultat de Farmàcia,

UCM, Madrid. Aula 13, Facultat de Me-

dicina, Universitat de Barcelona. Barce-

lona, 29 de juny de 2006.

— Ecology of whale falls: enrich-

ment, chemosynthesis, and species ex-

tinction at the deep-sea floor. Craig

Smith, Universitat de Hawaii a Manoa.

Sala d’actes, CSIC-CMIMA. Barcelona,

30 de juny de 2006.

Cursos

— IV Curs de Tècniques de Fisiologia

Cel.lular. Coordinador: Jordi Aleu, Uni-

versitat Autònoma de Barcelona. Orga-

nitzada per la Secció de Biologia de la

SCB a Alacant, Universitat Miguel Her-

nández (campus de Sant Joan), Alacant,

del 21 al 23 de setembre de 2005.

— Nous avenços en ecologia mi-

crobiana. Coordinadores: Mercedes Ber-

langa i Montserrat Sala. Amb la col.labo-

ració de l’ICM-CSIC. ICM-CMIMA, 13 de

desembre de 2005.

Jornades

— Gens, ambient i salut mental. Or-

ganitzada per la Secció d’Estudiants.

Sala Pere Coromines, IEC, 14 d’octubre

de 2005.

— XIII Jornada de Biologia Mo-

lecular. Coordinadora: Maribel Geli, De-

partament de Biologia Molecular i Cel.lu-
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lar, Institut de Biologia Molecular de

Barcelona (IBMB) - CSIC, Barcelona.

Organitzada per la Secció de Biologia

Molecular. Sala Prat de la Riba, IEC, 27

i 28 d’octubre de 2005.

— V Jornada de Virologia. Or-

ganitzada per la Secció de Virologia.

Sala Prat de la Riba, IEC. 21 de novem-

bre de 2005.

— III Jornada de Fisiologia Vege-

tal. Organitzada per la Secció de Biologia

Vegetal. Sala Pere Coromines, IEC, 25 de

novembre de 2005.

— Jornada conjunta del CREAF,

la ICHN i la SCB: Jornada sobre sistemes

d’informació del medi natural: aplicació

a la recerca i a la gestió. Sala Prat de la

Riba, IEC, 29 de novembre de 2005.

— Proliferació cel.lular i càncer.

Jornada anual conjunta. Coordinadors:

Francesc Vinyals i Gabriel Capellà. Or-

ganitzada per la Secció de Senyalització

Cel.lular i Metabolisme i la Secció de Bio-

logia Molecular del Càncer. Sala Pere

Coromines, IEC. Barcelona, 1 de desem-

bre de 2005.

— III Jornada Pràctica de Bio-

logia Molecular i Cel.lular (curs avan-

çat). Facultat de Biologia, Universitat de

Barcelona. Barcelona, 3 i 10 de febrer 

de 2006.

— III Jornada Pràctica de Biolo-

gia Molecular i Cel.lular (curs bàsic). Àrea

de Biologia Molecular i Cel.lular, Universi-

tat Internacional de Catalunya (UIC). Sant

Cugat del Vallès, 18 de febrer de 2006.

— Matinal de l’evolució. Jornada

científica per a professorat de secundària

i batxillerat. Auditori Joan Plaça, Jardí

Botànic, Universitat de València. Valèn-

cia, 27 de maig de 2006.

— Towards the 7th Framework

Programme 2007-2013: Opportunities

for Research Funding. Stefan Jungluth,

Comissió Europea, Recerca DR, Brus-

sel.les, Bèlgica. Organitzada per Meta-

Bre i el Consell Directiu. Sala Prat de la

Riba, IEC. Barcelona, 14 de juny de

2006.

— VI Jornada de Biologia Evo-

lutiva. Coordinadora: Marta Riutort,

Departament de Genètica, Facultat de

Biologia, Universitat de Barcelona. Sala

Prat de la Riba, IEC. Barcelona, 3 de ju-

liol de 2006.

Congressos i simposis

— V Simposi de Neurobiologia Experi-

mental. Coordinadora: Teresa Vilaró. Or-

ganitzada per la Secció de Neurobiologia

Experimental. Sala Prat de la Riba, IEC.

Barcelona, 14 i 15 de desembre de 2005.

Assemblea

Assemblea General ordinària de la SCB a

la Sala Pere Coromines, IEC. Barcelona,

8 de juny de 2006.

Activitats extraordinàries

— II Cicle de Cinema Científic. Organit-

zada per la Secció d’Estudiants i Omnis

Cellula. Aula Magna, Facultat de Biolo-
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gia, Universitat de Barcelona. Barcelona,

octubre de 2005.

— Vine al labo a veure què fan

els científics. Visites guiades als laborato-

ris de biologia animal i vegetal de la Uni-

versitat de Barcelona. Activitat adreçada

a estudiants de secundària i inserida dins

la Setmana de la Ciència 2005. Barcelo-

na, 8 de novembre de 2005.

— Taller de portes obertes: «De

les cendres a l’ombra: com reviu un bosc

després del foc». Organitzada per la Sec-

ció de Biologia i societat de la SCB i la

Secció d’Ensenyament. Activitat inserida

dins de la Setmana de la Ciència 2005.

Sala Nicolau d’Olwer, IEC. Barcelona,

14 de novembre de 2005.

— Interaccions entre l’evolució

cromosòmica i la divergència gènica en

mamífers. Seminari del Programa de Doc-

torat de Biodiversitat i Biologia Evolutiva.

Arcadi Navarro, Departament de Ciències

Experimentals i de la Salut, Universitat

Pompeu Fabra. Activitat inserida dins el

Dia de Darwin. Edifici d’Instituts, campus

de Burjassot-Paterna, Universitat de Va-

lència. 16 de febrer de 2006.

— Conferència: El papel de la se-

lección natural en el origen del lenguaje:

la evidencia de Atapuerca. Ignacio Mar-

tínez Mendizábal, Universitat d’Alcalá de

Henares i la UCM, Madrid. Sala d’actes,

campus de Burjassot-Paterna, aulari in-

terfacultatiu. Activitat inserida dins el

Dia de Darwin. 16 de febrer de 2006.

— Cinefòrum. Activitat inserida

dins el Dia de Darwin. Sala Muntaner,

Col.legi Major Lluís Vives, campus de

Blasco Ibáñez. València, 16 de febrer 

de 2006.

— Presentació del nou volum dels

Treballs de la Societat Catalana de Bio-

logia: Antimicrobians. Sala Pi i Sunyer,

IEC. Barcelona, 21 de març de 2006.

— VII Exporecerca Jove. Edifici

Roger de Llúria, Universitat Pompeu Fa-

bra. Barcelona, 30 i 31 de març i 1 d’a-

bril de 2006.

— Vine a veure què fan els cien-

tífics! Visites guiades als laboratoris de

recerca de la Universitat de Barcelona.

24 i 26 d’abril de 2006.

— RECAM 2006. Coordinadors:

Ricard Guerrero i Jordi Urmeneta. Or-

ganitzada per la Secció de Microbiologia.

Sala Pere Coromines, IEC. Barcelona,

11 i 12 de maig de 2006.

Publicacions

Treballs de la Societat Catalana de

Biologia, núm. 55 (2004): Antimicro-

bians. [Editor: Joaquim Ruiz]

Treballs de la Societat Catalana de Bio-

logia, núm. 56 (2005): Endocrinologia

molecular. [Editor: Jaume Reventós]

Què cal saber?, núm. del 179 al 187.
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Societat Catalana de Filosofia

Any de fundació: 1923

Junta Directiva

President: Dídac Ramírez i Sarrió

Vicepresidents: Salvi Turró i Tomàs

Ignasi Roviró Alemany

Secretari: Xavier Ibáñez Puig

Tresorer: Andreu Grau i Arau

Publicacions: Josep Monserrat Molas

Vocals: Antoni Bosch i Veciana

Francesc Fortuny Bonet (†)

Manuel García Carpintero

Víctor Gómez Pin

Carme Merchán Cantos

Francesc Pereña Blasi

Josep M. Porta i Fabregat

Juan Manuel del Pozo

Antoni Prevosti i Monclús

Maria Ramon Cubells

Mariona Sanfeliu i Salvà

Manuel Satué i Sillué

Mercè Solé Ferrater

Delegat de l’IEC: Pere Lluís Font

Nombre de socis: 178

Activitats generals

El dia 28 de novembre de 2005 se cele-

brà l’Assemblea General de socis i des-

prés tingué lloc la conferència del profes-

sor Nicolas Grimaldi, de la Universitat

de París IV «Per a una fenomenologia de

l’espera», amb la qual quedà inaugurat

el curs 2005-2006.
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Activitats de les seccions

Secció de Filosofia Antiga

La Secció de Filosofia Antiga de la Socie-

tat Catalana de Filosofia ha dedicat el curs

acadèmic 2005-2006 a les activitats se-

güents: a) en primer lloc, al treball anual

d’estudi del Corpus platònic; b) en segon

lloc, al treball d’estudi i redacció dels ca-

pítols corresponents del llibre Philosophy

and dialogue, una obra de col.laboració

entre membres de la Secció i platonistes

francesos, italians, canadencs i nord-ame-

ricans. Per part de la Secció hi han col.la-

borat directament Antoni Bosch i Vecia-

na, Xavier Ibáñez Puig, Josep Monserrat

Molas i Jordi Sales i Coderch. Encara es

treballa en l’edició de l’obra; c) en tercer

lloc, a la preparació i realització de la II Jor-

nada sobre Plató i el Platonisme, que tin-

gué lloc el dia 26 de novembre de 2006 i

fou coordinada per Antoni Bosch i Vecia-

na. La Jornada tenia com a títol: «Plató: la

passió i la raó», i hi intervingueren Antoni

Bosch i Veciana, Gregori Luri i Xavier Ibá-

ñez Puig, membres de la Secció; d) en

quart lloc, a la publicació del «Butlletí pla-

tònic II» dins l’Anuari de la Societat Ca-

talana de Filosofia: Revista de Filosofia,

núm. xvi (2004/2005), p. 51-86; e) i en

cinquè lloc, a l’assistència a les reunions de

la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega

de Josep Monserrat Molas i Jordi Sales i

Coderch, en les quals es van debatre els

temes següents: «La ciència en Aristòtil»

(10 de febrer), «Les lleis de Plató» (5 de

maig) i «L’escepticisme» (16 de juny).

Secció de Filosofia Medieval

Al llarg d’aquest curs, la Secció s’ha cen-

trat en l’estudi de l’epistemologia i de la

mística en la baixa edat mitjana, espe-

cialment en les interpretacions de l’Esco-

la de Kyoto. Les sessions s’han presentat,

públicament, com un cicle de quatre con-

ferències:

— «El déu impersonal del Mes-

tre Eckhart segons Nishitani Keiji», a càr-

rec de Montserrat Crespín Perales. 2 de

març de 2006.

— «La influencia de la mística

medieval en Nishida Kitarô», a càrrec de

Jesús González Vallés, traductor d’obres

literàries i filosòfiques japoneses i autor

del llibre Historia de la filosofía japone-

sa. 6 d’abril de 2006.

— «Hildegarda de Bingen: har-

monia i revelació», a càrrec de Georgina

Rabassó. 4 de maig de 2006.

— «El coneixement intuïtiu a

Duns Escot», a càrrec de Francisco Taus-

te. 1 de juny de 2006.

Secció de Filosofia Moderna

Durant el curs 2005-2006, la Secció ha

promogut la I Jornada Lleidatana de Fi-

losofia Moderna, que portà per títol Cul-

tura i progrés i que tingué lloc el dia 5 de

novembre de 2005.

Secció de Filosofia Contemporània

Grup d’Estudis Fenomenològics

El Grup d’Estudis Fenomenològics s’ha

dedicat a analitzar el text de Husserl, L’o-
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rigen de la geometria (1936), en les ses-

sions ordinàries. A més d’aquesta activi-

tat permanent, durant el mes d’octubre,

la professora Martina Plümacher, de Ber-

lín, ha impartit un curset de dues sessions

sobre pluralisme i relativisme. Així ma-

teix, s’ha dut a terme una conferència so-

bre Husserl i Kant, a càrrec de Sebastian

Luft, de la Universitat de Hamilton-Min-

nesota, i coeditor de Husserliana, el dia

27 de juny.

Grup d’Estudis Sartreans

Durant el curs acadèmic 2005-2006, el

Grup d’Estudis Sartreans ha continuat

treballant en l’obra de Sartre. Enguany,

s’ha centrat en l’exposició i el posterior

debat sobre el concepte de la categoria

«nosaltres», segons la filosofia de l’autor.

En el terreny de publicacions, cal desta-

car l’Anuari del butlletí commemoratiu

de l’aniversari de Sartre.

Grup de Filosofia Analítica

El Grup de Filosofia Analítica, durant 

el curs acadèmic 2005-2006, ha organit-

zat la quarta edició del seminari Els ar-

guments dels clàssics, amb la discussió

crítica de deu arguments clàssics de la

història de la filosofia triats per la seva re-

llevància conceptual. L’estructura de les

sessions ha constat de dues parts: la pre-

sentació crítica del ponent i el debat amb

la participació de la resta de participants.

Cada sessió ha girat al voltant d’algun fi-

lòsof de prestigi, i la majoria de ponents

han estat professors d’universitats cata-

lanes. Cal destacar la presència d’Ignacio

Vicario, de la Universitat de Salamanca.

Al seminari, s’hi han inscrit cinquan-

ta persones, majoritàriament professors

d’ensenyament secundari, i s’ha superat

el nombre de participants de l’edició an-

terior. És per aquest motiu, així com per

l’interès i el desig de participació creixent

del professorat, que el Grup de Filosofia

Analítica valora positivament l’experièn-

cia. La Direcció General d’Ordenació

Educativa ha reconegut el seminari com

a «activitat de formació permanent» per

al professorat de secundària.

Secció de Filosofia Catalana

La Secció de Filosofia Catalana de la So-

cietat Catalana de Filosofia, en el curs

acadèmic 2005-2006, ha prosseguit amb

la preparació del projecte Philosophy

and Catalan Intellectual History (1870-

1975), publicació que consta de tres vo-

lums en anglès sobre filosofia catalana 

i que conté textos de prestigiosos inves-

tigadors.

La Xarxa Temàtica reconeguda

per la Generalitat de Catalunya ha pre-

sentat noves propostes de treball dins

l’àmbit de recerca de la filosofia catala-

na. L’antiga revista Revista de Filosofia

Catalana, creada per a recollir els estu-

dis realitzats i posar en relació tots els

grups de recerca i investigadors interes-

sats en l’establiment d’un àmbit de re-

cerca sobre aquesta temàtica, ha evolu-
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cionat cap a la revista Filosofia Catala-

na: Revista d’Història del Pensament i de

la Filosofia als Països Catalans, vincula-

da als webs sobre la Xarxa Temàtica His-

tòria Intel.lectual de la Filosofia Catalana

i al web del projecte Philosophy and Ca-

talan Intellectual History.

Així mateix, el 22 de desembre 

de 2005 van tenir lloc les II Jornades

Científiques de l’IEC, dedicades al tema

«Filosofia i ontologies culturals. El pro-

jecte Philosophy and Catalan Intellec-

tual History».
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Societat Catalana de Física

Any de fundació 1986*

Junta Directiva

President: Josep M. Pons i Ràfols

Vicepresidenta: Núria Ferrer i Anglada

Tresorer: Jordi Andreu i Batallé

Secretari: Agustí Poch Parés

Vocals: Xavier Batlle Gelabert

Albert Bramon Planas

Jaume Esteve i Tintó

Salvador Estradé Sobrepere

M. Àngels Garcia Bach

Antoni Giró i Roca

Xavier Granados Garcia

Oriol Guasch Fortuny

Xavier Jaen Herbera

Ignasi Juvells Prades

Ignasi Labastida i Juan

Josep Llosa i Carrasco

Xavier Magrans i Fontrodona

Joan Àngel Padró i Càrdenas

Antoni Roca i Rosell

Santiago Vallmitjana Rico

La Junta es va renovar a l’Assemblea del dia 13 de juliol de 2006.

Delegat de l’IEC: David Jou i Mirabent

Nombre de socis: 407

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

Químiques i Matemàtiques, fundada el 1932.
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Activitats

— Organització de les XXI Trobades

Científiques de la Mediterrània.

— Participació en la Universitat

Catalana d’Estiu.

— Organització de l’Olimpíada

de Física: sessions de preparació i realit-

zació de la fase catalana.

— Concessió del Premi Jordi Por-

ta i Jué.

— Premis per als treballs de re-

cerca de batxillerat.

— Organització del cicle de con-

ferències «Física oberta».

— Actes de cloenda de l’Any

Mundial de la Física 2005.

XXI Trobades Científiques de la

Mediterrània: «El paper dels oceans

en el canvi climàtic»

Maó, del 26 al 29 de setembre de 2005.

Com cada any, la Societat Catala-

na de Física ha organitzat les Trobades

Científiques de la Mediterrània a l’illa de

Menorca, amb la col.laboració de la Sec-

ció de Ciència i Tècnica de l’Institut Me-

norquí d’Estudis i el suport de diverses

institucions acadèmiques. Amb l’objectiu

perenne de propiciar l’intercanvi d’expe-

riències i coneixements, així com de cons-

tituir un fòrum científic que permeti la re-

lació i la comunicació entre científics i

tecnòlegs, aquest any les jornades, cele-

brades els dies 26, 27, 28 i 29 de setem-

bre, se centren en el paper dels oceans en

el canvi climàtic.

Les institucions que han participat

en el comitè científic són: l’Institut de

Ciències del Mar (ICM), l’Institut Medi-

terrani d’Estudis Avançats (IMEDEA),

l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), la

Societat Catalana de Física (SCF), la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona (UAB) i

la Universitat Politècnica de Catalunya

(UPC). Els membres d’aquest comitè han

estat els següents: Josep Calderer (SCF),

Albert Falqués (UPC), Jordi Font (ICM),

Damià Gomis (IMEDEA), Josep Enric

Llebot (UAB), Josep Lluís Pelegrí (ICM),

Agustín Sánchez-Arcilla (UPC), Joaquim

Tintoré (IMEDEA) i Josep Miquel Vidal

(IME).

El tema central de la trobada ha

estat el paper de l’oceà en el clima tant

des del punt de vista de la seva funció re-

guladora com dels impactes observats o

esperats en l’escenari actual de canvi cli-

màtic. En aquest sentit, han estat unes

trobades del tot interdisciplinàries, en les

quals, a més de la física, hi ha tingut ca-

buda la biologia, la química i l’enginye-

ria de costes. S’ha aconseguit, doncs, un

dels objectius principals, que era fomen-

tar la interacció entre les distintes disci-

plines.

Participació en la Universitat

Catalana d’Estiu

Encarregada de la programació de l’àrea

de ciència i tècnica de la Universitat Ca-

talana d’Estiu, la Societat Catalana de Fí-

sica ha participat enguany amb la pro-
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posta temàtica següent: Nanociència i

nanotecnologies. La coordinadora de l’à-

rea ha estat Núria Ferrer, Universitat Po-

litècnica de Catalunya. Les ponències que

s’han dut a terme són les següents:

— «Què ens diu i no ens diu la

física quàntica (I)», a càrrec de Lluís Amet-

ller (Universitat Politècnica de Catalunya).

— «Perspectiva actual en nano-

ciència i nanotecnologia», a càrrec de Jor-

di Pascual i Gainza (Universitat Autòno-

ma de Barcelona).

— «Nanomaterials per a nano-

dispositius electrònics», a càrrec de Nú-

ria Ferrer (Universitat Politècnica de Ca-

talunya).

— «Nanofabricació: sensors i bio-

sensors», a càrrec de Xavier Borrisé (Con-

sell Superior d’Investigacions Científiques,

CSIC).

— «Política científica en nano-

ciència i nanotecnologia», a càrrec de Jor-

di Pascual i Gainza (Universitat Autòno-

ma de Barcelona).

A més a més s’han exposat les ponències

sobre energia següents:

— «Energies alternatives», a càr-

rec d’Antoni Lloret (Universitat de Bar-

celona).

— «L’experiència de l’Agència de

l’Energia a Menorca», a càrrec de Mar-

galida Ramis.

— «ITER, energia de fusió nu-

clear», a càrrec de Javier Dies (Universi-

tat Politècnica de Catalunya).

— «El repte de l’eficiència ener-

gètica: normativa i realitat», a càrrec de

Montserrat Mata i Roger Marcos (Col.legi

Oficial d’Enginyers Industrials de Cata-

lunya, COEIC).

— Debat: «Energia: quin model

de societat volem?», a càrrec de Joan-

domènec Ros (Universitat de Barcelona),

Antoni Lloret, Ferran González i Cajigós

(enginyer industrial, membre de la Co-

missió d’Energia de l’Associació d’Engi-

nyers Industrials de Catalunya) i Marga-

lida Ramis (exdirectora de l’Agència de

l’Energia de Menorca).

Olimpíada de Física

La Societat Catalana de Física organit-

za, des de l’any 1996, la fase catalana 

de l’Olimpíada Internacional de Física

(http://www.scf-iec.org), amb l’objectiu

de realitzar un procés de selecció entre

els estudiants d’ensenyament secundari,

concretament els de segon de batxillerat,

amb bones aptituds per a la comprensió

de la física. Com cada any, els estudiants

seleccionats representen el conjunt de

districtes universitaris catalans en la fase

espanyola de l’Olimpíada Internacional

de Física.

Les proves de selecció, que des de

la convocatòria del 2000 s’efectuen a Bar-

celona, Girona, Lleida i Tarragona, per

tal de reduir desplaçaments, es van cele-

brar el dia 3 de febrer simultàniament a

la Facultat de Física de la Universitat de

Barcelona, a l’Escola Politècnica Superior
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de Lleida, a la Facultat de Química de la

Universitat Rovira i Virgili de Tarragona

i a l’Escola Politècnica Superior de la

Universitat de Girona. En total s’hi van

presentar vuitanta-dos estudiants de

quaranta-tres centres d’ensenyament se-

cundari de tot Catalunya, tant públics

com privats.

Després d’una acurada revisió de

les proves realitzades pels estudiants pre-

sentats, la comissió va seleccionar, per a

la fase final, setze estudiants com a re-

presentants de les universitats catalanes.

Aquests estudiants van rebre de mans del

president de la Societat Catalana de Físi-

ca, en un acte públic celebrat el divendres

3 de març de 2006, a la Sala Prat de la

Riba de l’IEC, el diploma acreditatiu de

la seva selecció i també un petit obsequi

consistent en un lot de llibres de física.

La fase espanyola se celebrà a Te-

rol del 30 de març al 2 d’abril de 2006.

L’actuació dels estudiants catalans va ser

notable, i s’aconseguí una medalla d’or,

dues medalles de d’argent, sis medalles de

bronze i tres mencions d’honor. A més, un

d’ells fou seleccionat per a anar a l’Olim-

píada Iberoamericana. Des de la Societat

Catalana de Física es valora molt positi-

vament el bon ambient que va dominar

entre tots els estudiants que es van des-

plaçar a Terol, així com la satisfacció que

han expressat els alumnes assitents envers

les experiències compartides durant l’O-

limpíada, que, sens dubte, contribuiran a

fomentar el seu interés envers la física.

Premi Jordi i Jué per a estudiants

Aquest premi, que es convoca des de l’any

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

bibliogràfic o d’assaig sobre física fet per

estudiants. La ponència d’enguany, for-

mada pels professors Jordi Andreu i Bata-

llé, Albert Bramon Planas i Agustí Poch

Parés, va acordar concedir el primer pre-

mi al treball Control de les correlacions en

freqüència de la llum utilitzant tècniques

d’achromatic phase matching, presentat

per Ferran Macià Bros, així com també va

acordar atorgar un accèssit al treball Ca-

racterització d’un imant de curvatura

combinat mitjançant sondes d’efecte Hall,

presentat per Valentí Massana i Gràcia.

Ambdós premis es van entregar

durant l’acte de lliurament de premis 

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

seu històrica de l’Institut, el 24 d’abril 

de 2006.

Premis per als treballs de recerca 

de batxillerat

Amb l’objectiu d’estimular la redacció de

treballs d’iniciació a la recerca sobre te-

mes de física, la Societat Catalana de Fí-

sica convocà el passat curs la quarta edi-

ció d’aquests premis adreçats a estudiants

de batxillerat. Cal esmentar especialment

la bona elaboració dels quaranta-cinc tre-

balls que s’hi van presentar.

Després de la valoració, el jurat va

concloure el següent veredicte: donar el

premi de tipus teòric i/o experimental al

treball Introducció a la física de partícu-
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les. Els raigs còsmics, d’Antoni Franco Ca-

ñellas i Gonzalo Lorza Planes, estudiants

de l’IES Lluís de Peguera de Manresa,

sota la direcció del professor tutor Jaume

Riera; atorgar el premi de caire històric i

de documentació al treball Fonaments fí-

sics dels velers, d’Anna Mir Mañe, alum-

na de l’IES Emperador Carles de Barce-

lona, sota la direcció del professor tutor

Miquel Gisbert Briansó. A més a més, el

jurat va decidir atorgar dos accèssits, que

van ser per als treballs El pèndol de Fou-

cault, fet per l’estudiant Roc Oliveres

Verdaguer, del Col.legi Salesià Sant Josep

de Barcelona, sota la direcció del profes-

sor tutor Xavier Moya Toran, i La física

al servei de l’oci, elaborat per l’estudiant

Iris Lorente Gómez, de l’IES Gabriel Fer-

rater de Reus, sota la direcció del profes-

sor tutor Anton Gens Rivalt.

Activitats científiques

XIV Cicle de Conferències «Física oberta»

Actes de cloenda de l’Any Mundial 

de la Física 2005

Després de tot un any d’actes i celebra-

cions al voltant d’aquest esdeveniment es

van celebrar els actes de cloenda següents:

— Sopar de cloenda de l’Any

Mundial de la Física, organitzat conjun-

tament amb la Societat Catalana d’Histò-

ria de la Ciència i de la Tècnica. Aquest

sopar, que es va fer el dia 30 de novem-

bre a l’Escola Industrial de Barcelona, va

reunir dues-centes seixanta persones i

va evocar el ja cèlebre sopar que Rafael

Campalans va oferir a Einstein l’any 1923

en ocasió de la visita d’aquest a Barcelona.

— Finalment, el dia 14 de desem-

bre, es va celebrar al Parlament de Cata-

lunya l’acte de cloenda de l’Any Mundial

de la Física. Els físics de renom interna-

cional Ignacio Cirac (Institut Max Planck,

Munic) i Miquel Salmerón (Universitat de

Califòrnia, Berkeley) van pronunciar dues

conferències i es van llegir les conclusions

de la jornada inaugural del 27 d’abril.

Publicacions

La Societat Catalana de Física publica

dos números cada any de la Revista de Fí-

sica. Aquesta revista d’alta divulgació en

física, que fa dotze anys que s’edita, té un

alt grau d’acceptació entre tots els físics

de parla catalana i ha permès una conne-

xió més gran entre la comunitat científi-

ca, així com un coneixement acurat del

que fan companys de tot arreu. Un altre

aspecte que cal assenyalar és que la con-

tinuïtat i la seriositat de la publicació han

servit per a donar a conèixer la Societat

Catalana de Física a llocs i persones als

quals no hauria estat fàcil arribar-hi per

uns altres camins.

Revista de Física, núm. 29 (2n semestre

2005): La recerca científica en el

marc del nou Estatut.

Revista de Física, núm. 30 (1r semestre

2006): Què queda de l’Any Mundial

de la Física?
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Conferències

— «La ciutat de la química», a càrrec

del professor Claudi Mans, del Departa-

ment d’Enginyeria Química de la Uni-

Societat Catalana de Química

Any de fundació: 1986*

Junta Directiva

President: Àngel Messeguer Peypoch

Secretari: Antoni Riera i Escalé

Tresorera: Josefina Guitart i Mas

Publicacions: Pere Alemany i Cahner

Vocals: Joan Carles Àlvarez Rey

Rosa Caballol i Lorenzo

Ramon Canela i Garayoa

Jaume Farràs i Soler

Manuela Hidalgo Muñoz

Eric Jover i Comas

Santiago Olivella i Nello

Lluís Pagès i Santacana

Cristina Palet i Ballús

Antoni Planas i Sauter

Oriol Rossell i Alfonso

Concepció Rovira i Angulo

Delegat de l’IEC: Pilar González Duarte

Nombre de socis: 537 ordinaris

113 estudiants

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

Químiques i Matemàtiques, fundada el 1932.

versitat de Barcelona. Sala de conferèn-

cies de la Llacuna, Andorra la Vella, 

22 de març de 2006.
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Cicle de conferències sobre els premis

Nobel 2005

Cicle de conferències organitzat per l’IEC

amb la col.laboració de diferents societats.

— «Olefin metathesis, a new tool

for organic synthesis», a càrrec d’Antoni

Riera, professor de la Facultat de Quími-

ca de la Universitat de Barcelona, en re-

lació amb el treball desenvolupat per

Yves Chauvin, Robert H. Grubbs i Ri-

chard R. Schrock, gràcies al qual van

aconseguir el Premi Nobel de Química el

2005. 14 de desembre de 2005.

Debats

Continua la sèrie de debats començats el

curs 1995-1996, dirigits als professors de

química de batxillerat.

— Divuitè Debat de Química:

«L’optimització del treball experimental

químic i la gestió del laboratori a l’ense-

nyament secundari i universitari». Institut

d’Estudis Catalans, 10 de maig del 2006.

• «El treball experimental i les

proves científiques: els avantatges de l’ex-

perimentació a microescala», a càrrec de

Mercè Izquierdo, Departament de Didàc-

tica de les Ciències, Universitat Autòno-

ma de Barcelona.

• «La gestió i la minimització

dels residus i la química ambiental en els

currículums», a càrrec de Joan Vives,

professor de física i química, IES Maria-

nao de Sant Boi de Llobregat.

• «La seguretat com a valor i

norma de treball als laboratoris de cièn-

cies de secundària», a càrrec de M. Antò-

nia Merino, catedràtica de Física i Quí-

mica, IES Sant Andreu de Barcelona. Du-

rant aquest acte es va atorgar el Premi de

la Societat Catalana de Química a Oriol

Benjoch Gassol, de Cerdanyola del Vallès,

per la tasca d’elaboració d’una taula pe-

riòdica dels elements interactiva. La ce-

rimònia va cloure amb un debat, en el

qual van participar ponents i membres

del públic.

Jornades científiques

Durant aquest curs la Societat Catalana

de Química ha organitzat les jornades

científiques següents:

— «Fonaments físics que interve-

nen en els canvis químics bàsics de l’art

culinari». Aula magna, edifici Torre dels

Frares, Universitat de Vic. 14 de novem-

bre de 2005.

• «Fonaments físics que interve-

nen en els canvis químics bàsics de l’art

culinari», a càrrec de Claudi Mans, pro-

fessor d’enginyeria química, Universitat

de Barcelona.

• «Els secrets dels gelificants, es-

pessidors i emulsionants. Noves tendèn-

cies culinàries», a càrrec de Pere Castells,

químic i científic responsable del Bulli

Taller i de la Fundació Alícia (Alimenta-

ció i Ciència).

• «Iniciació a l’anàlisi sensorial

dels aliments aplicada a un tast de pro-

ductes carnis cuits», a càrrec de Con-

sol Blanch, professora del Departament

021-MEMORIA 05-06 Fi5  11/12/08  11:26  Página 462



SO
C

IE
T

A
T

S 
FI

L
IA

L
S

463

d’Indústries Agroalimentàries i Ciències

Ambientals del Departament de Nutri-

ció Humana i Dietètica de la Universitat

de Vic.

• «La praxi culinària, entre la

ciència i l’art», a càrrec d’Antoni Massa-

nés, gastrònom i director de la Fundació

Alícia (Alimentació i Ciència).

— «Els avenços en física i quí-

mica i l’actualització dels continguts a

l’educació secundària». Jornada organit-

zada conjuntament amb la Societat Ca-

talana de Física i l’Associació de Profes-

sors de Física i Química de Catalunya,

dedicada als professors d’ensenyament

secundari. Sala Prat de la Riba, Insti-

tut d’Estudis Catalans. 16 de novembre

de 2005.

• «Fotònica: una eina fronterera»,

a càrrec de Lluís Torner, doctor en física

i professor al Departament de Teoria dels

Senyals i Comunicacions a la Universitat

Politècnica de Barcelona i director de

l’Institut de Ciències Fotòniques.

• «Materials invisibles», a càrrec

de Pedro Gómez-Romero, doctor en quí-

mica i cap del Departament de Cristal.lo-

grafia i Química de l’Estat Sòlid de l’Ins-

titut de Ciència de Materials de Barcelona

del Consell Superior d’Investigacions

Científiques (CSIC).

• «Nanomaterials i nanotecnolo-

gia», a càrrec de Núria Ferrer, doctora en

física i professora del Departament de Fí-

sica Aplicada de la Universitat Politècni-

ca de Catalunya.

• «Nanotecnologia per entendre

la vida», a càrrec de Josep Samitier, doc-

tor en física, professor de la Facultat de

Física de la Universitat de Barcelona i vi-

cedirector del Parc Científic de la Uni-

versitat de Barcelona.

• «La superconductivitat i les se-

ves aplicacions: implicacions d’un feno-

men nanomicroscòpic al nostre món ma-

croscòpic del segle xxi», a càrrec de Teresa

Puig Molina, doctora en física i científica

titular de l’Institut de Ciència de Materials

de Barcelona del CSIC.

• «La incorporació de l’estudi

dels nous materials als currículums de

química de secundària», a càrrec de Neus

Sanmartí Puig, doctora en química, pro-

fessora titular del Departament de Di-

dàctica de la Matemàtica i les Ciències

Experimentals de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona i directora de l’Institut

de Ciències de l’Educació de la Universi-

tat Autònoma de Barcelona.

• «Alguns models d’actualització

dels continguts de física a l’educació se-

cundària», a càrrec de Roser Pintó i Ca-

sulleras, doctora en física, professora ti-

tular de física i de didàctica de la Facultat

de Física i Química de la Universitat Au-

tònoma de Barcelona i directora del Cen-

tre de Recerca per a l’Educació Científi-

ca i Matemàtica (CRECIM).

— «Les noves tecnologies en el

descobriment de nous fàrmacs». Sala de

graduació, Facultat de Medicina, Univer-

sitat Autònoma de Barcelona. Acte difós

021-MEMORIA 05-06 Fi5  11/12/08  11:26  Página 463



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

05
-2

00
6

464

per videoconferència a la Universitat de

Girona, a la Universitat Rovira i Virgili,

a la Facultat de Farmàcia de la Universi-

tat de Barcelona i a l’Institut de Química

de Sarrià. 11 de maig de 2006.

• «Síntesi orgànica amb activació

de microones: una eina ràpida i eficient»,

a càrrec de Jordi Salas, del departament

de Química Mèdica, Laboratoris J. Uriach

& Co.

• «L’art de les síntesis paral.leles»,

a càrrec de Richard Roberts, Departament

de Química Mèdica, Laboratoris Almirall.

• «Aplicacions del coneixement

per al descobriment de fàrmacs», a càr-

rec de Josep Prous, vicepresident execu-

tiu de Prous Science.

V Memorial Enric Casassas

— La Societat Catalana de Química va

participar en el V Memorial Enric Casas-

sas, amb el títol «Aplicacions de l’espec-

trometria de masses per a la bioanàlisi»,

a la Facultat de Ciències de la Universi-

tat de Girona. 16 de gener de 2006.

El programa comprenia les po-

nències següents:

• «MALDI-TOF-MS: an excellent

tool in modern analytics», a càrrec de Jo-

sef Havel, de la Universitat de Masaryko-

va de Brno (República Txeca).

• «Desde la especiación de trazas

de metales hasta la proteómica de ele-

mentos e isótopos marcados», a càrrec de

M. L. Fernández-Sánchez, de la Univer-

sitat d’Oviedo.

Taula rodona sobre programes de

màsters i postgraus de química a Cata-

lunya.

Memorial Marcial Moreno

La Societat Catalana de Química va or-

ganitzar un acte acadèmic en memòria de

Marcial Moreno, químic orgànic eminent

i professor de química orgànica a la Fa-

cultat de Química de la Universitat Autò-

noma de Barcelona, que va morir el fe-

brer de 2006. L’acte va tenir lloc a la sala

principal de la Facultat de Química el

22 de juny de 2006.

• «Recordant el professor Marcial

Moreno Mañas», a càrrec de Jordi Mar-

quet, professor de la Facultat de Química

de la Universitat Autònoma de Barcelona.

• «Alcaloides isoquinolínicos: sín-

tesis y aplicaciones fotoquímicas», a càr-

rec de Rafael Suau, professor de la Facul-

tat de Química de la Universitat de

Màlaga.

• «Phosphorus dendrimers. Ap-

plications from biology to materials scien-

ces», a càrrec de Jean-Pierre Majoral, pro-

fessor i director del Laboratori de la

Química de Coordinació, Tolosa (França).

Quarta Trobada de Joves Investigadors

dels Països Catalans

Campus de Cappont de la Universitat de

Lleida, 23 i 24 de gener de 2006.

La trobada va aplegar més de

dos-cents vint inscrits, amb una majoria

d’estudiants de tercer cicle i postdoctorats
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arribats de les diferents universitats cata-

lanes, instituts del CSIC i de la Universi-

tat de les Illes Balears.

El desenvolupament de les jorna-

des va incloure tres conferències plenà-

ries a càrrec dels professors Francesc

Gòdia, de la Universitat Autònoma de

Barcelona, Luis M. Liz-Marzán, de la

Universitat de Vigo, i José Mascareñas,

de la Universitat de Santiago de Com-

postel.la. Es va fer una taula rodona per

a debatre la conveniència de fer una es-

tada postdoctoral, amb la participació de

Ramon Canela, vicerector de la Universi-

tat de Lleida; Miquel Costas, professor

de la Universitat de Girona; Albert Pa-

lomer, director de R+D de Laboratoris

Ferrer, i Ramon Crehuet, investigador

del Ramón y Cajal adscrit a un insti-

tut del CSIC ubicat a Barcelona, que va

cloure la reunió.

Amb tot, la part més estimulant

d’aquesta Trobada, com ha passat en les

precedents, va ser la participació dels jo-

ves investigadors a través de la presenta-

ció de seixanta comunicacions orals, dis-

tribuïdes en vuit simposis. L’elevat nivell

del contingut de les presentacions i la

cura en la presentació i l’exposició dels re-

sultats van ser trets comuns de la im-

mensa majoria de les comunicacions, fet

que va comportar dificultats importants

als membres dels diferents jurats a l’hora

de dictaminar quina presentació havia

d’obtenir el premi de cada simposi.

Actes organitzats en col.laboració amb

altres societats químiques europees

— Onzena Conferència Fèlix Serratosa.

Des de fa deu anys els químics or-

gànics catalans reten un homenatge al

professor Fèlix Serratosa (1925-1995),

amb l’organització d’una conferència que

ha aplegat químics orgànics sintètics de

prestigi internacional, entre els quals hi

ha dos premis Nobel. Des d’aquest any,

la Societat Catalana de Química i la Real

Sociedad Española de Química han ac-

ceptat fer-se càrrec conjuntament de l’or-

ganització d’aquesta conferència. Així

doncs, les conferències s’emmarquen dins

els actes de l’Onzena Conferència Fèlix

Serratosa. L’acte va tenir lloc el dia 16 de

gener de 2006 a la sala d’actes de l’Insti-

tut d’Investigacions Químiques i Am-

bientals de Barcelona del CSIC, amb el

programa següent:

• «Macrociclos triolefínicos: de la

química organometálica a los materia-

les», a càrrec de Marcial Moreno Mañas,

professor de la Universitat Autònoma de

Barcelona.

• «Mono- and bivalent peptidomi-

metics to mimic or disrupt protein - pro-

tein interactions», a càrrec de Kevin Bur-

gess, professor de la Universitat A & M de

Texas (EUA).

La Conferència Fèlix Serratosa va

organitzar una segona jornada el dia 17,

a l’aula Enric Casassas de la Facultat de

Química de la Universitat de Barcelona,

en què el professor Burgess va presentar
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la conferència «Through-bond energy

transfer cassettes for multiplexing in bio-

technology».

La Conferència Fèlix Serratosa va

tenir el suport de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona, la Universitat de Bar-

celona, el CSIC, els Laboratoris Dr. Este-

ve, SA i la Secció de Ciències i Tecnologia

de l’Institut d’Estudis Catalans.

— Presentació del segon llibre de

la col.lecció «Clàssics de la Química», La

relació entre les propietats dels elements i

llur pes atòmic, de Mendéleiev. 27 d’octu-

bre de 2005. L’acte va ser a càrrec de Pere

Alemany, promotor i editor de la col.lec-

ció, i Lluís Victori, professor a l’Institut

Químic de Sarrià i autor de la traducció i

la introducció del llibre. Pascual Román

Polo, catedràtic de Química Inorgànica de

la Universitat del País Basc, també va par-

ticipar en l’acte amb la conferència «Vida

y época de D. I. Mendéleiev», i Pilar Gon-

zález Duarte, catedràtica de Química In-

orgànica de la Universitat Autònoma de

Barcelona, amb la conferència «L’essèn-

cia de la química: la taula periòdica».

Premis per a estudiants

Premi instituït l’any 1962 i ofert a un tre-

ball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig

sobre química. Aquest curs, la Societat

Catalana de Química va premiar Josep

Puigmartí i Luis pel treball Organització

supramolecular de molècules orgàniques

en cristalls, monocapes i fils.

Anunci de premi per al millor treball de

crèdit de síntesi

Un objectiu prioritari per a la So-

cietat Catalana de Química és estimular

l’aprenentatge de la química entre els es-

tudiants d’institut i d’escoles tècniques.

Per aquest motiu, la Societat ha anunciat

que es premiarà el millor treball elaborat

durant els crèdits de síntesi per als estu-

diants de segon cicle de les escoles tècni-

ques. S’ha acordat que el premi s’atorgui

en un acte que tindrà lloc durant el curs

2006-2007.

Publicacions

Mendéleiev, D. I. La relació entre les pro-

pietats dels elements i llur pes atòmic.

(Clàssics de la Química; 2)

Taula periòdica dels elements, edició re-

visada i actualitzada (formats DIN A4

i DIN A5).
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Al llarg del curs 2005-2006, la Junta Di-

rectiva es va reunir en deu ocasions.

Comitès

Comitè Científic

Lluís Alsedà i Soler, Joaquim Bruna i Flo-

ris, Àngel Calsina i Ballesta, Carles Cu-

rrás i Bosch, Rosa Maria Miró i Roig, Jor-

di Quer i Bosor, Marta Sanz i Solé, Oriol

Serra i Albó.

Societat Catalana de Matemàtiques

Any de fundació: 1986*

Junta Directiva

President: Carles Casacuberta i Vergés

Vicepresident: Josep Grané i Manlleu

Tresorer: Joan Carles Artés i Ferragud

Secretari: Josep Maria Font i Llovet

Vocals: Jaume Amorós i Torrent

Martí Casadevall i Pou

Antoni Gomà i Nasarre

Ignasi Mundet i Riera

Carles Romero i Chesa

Oriol Serra i Albó

Enric Ventura i Capell

Joan Verdera i Melenchón

Delegat de l’IEC: Joan Girbau i Badó

Nombre de socis: 977

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

Químiques i Matemàtiques, fundada el 1932.

Comitè d’Ensenyament

Claudi Alsina i Català, Marta Berini i

López-Lara, Lluís Bibiloni i Matos, Mar-

tí Casadevall i Pou, Jordi Deulofeu i Pi-

quet, Pilar Figueras i Mestres, Antoni

Gomà i Nasarre, Joan Gómez i Urgellés,

Sílvia Margelí i Voelp, Carles Romero i

Chesa, Josep Sales i Rufí.
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Comitè de Publicacions

Jaume Amorós i Torrent, Josep Maria

Font i Llovet, Oriol Serra i Albó, Enric

Ventura i Capell, Pelegrí Viader i Canals.

Acte inaugural del curs acadèmic

Aquest acte va consistir en una conferèn-

cia a càrrec de John Ball, professor de la

Universitat d’Oxford i president de la Unió

Matemàtica Internacional, que va disser-

tar sobre «Open problems in the calculus

of variations and elasticity». Tingué lloc

el 29 de setembre de 2005.

Novena trobada de la SCMAT

Enguany, la Trobada Matemàtica anual

de la Societat Catalana de Matemàtiques

(SCMAT) es va dedicar al tema de «Nous

horitzons en les aplicacions de les mate-

màtiques». Va tenir lloc als locals de la

Universitat de Vic el 22 d’abril de 2006,

i hi van assistir més de seixanta persones.

El comitè organitzador estava format per

Lluís Alsedà (Universitat Autònoma de

Barcelona), Montserrat Corbera (Univer-

sitat de Vic), Oriol Serra (Universitat Po-

litècnica de Catalunya) i Vladimir Zaiats

(Universitat de Vic). Varen impartir-hi

conferències Àngel Calsina, Marta Casa-

nellas, Sebastià del Baño, Antoni Guilla-

mon i Francesc Comellas. A l’acabament

es va organitzar una visita guiada al Mu-

seu Episcopal de Vic.

Tercera trobada SCMAT-FEEMCAT

sobre l’ensenyament de les

matemàtiques

Organitzada conjuntament amb la Fede-

ració d’Entitats per a l’Ensenyament de

les Matemàtiques a Catalunya (FEEM-

CAT), aquesta trobada va tenir lloc el

dia 8 d’octubre de 2005 a l’IEC, amb

més de cent setanta assistents. El comitè

organitzador va estar format per Lluís

Bibiloni, Carles Casacuberta, Sílvia Mar-

gelí, Carles Romero i Pilar Royo. La te-

màtica principal va ser «La formació del

professorat de matemàtiques: d’infantil a

la universitat». Cal destacar la presència

important, per primera vegada, de les te-

màtiques i persones relacionades amb

l’educació primària. Es varen impartir

dues conferències plenàries a càrrec de

Maria Antònia Canals i Sebastià Xam-

bó i també ponències en dues sessions

paral.leles per Mercè Edo, Montserrat

Torra, Joan Gómez, Carme Burgués i

Anton Aubanell. A la tarda es va fer una

taula rodona sobre el tema central de la

jornada, moderada per Jordi Deulofeu,

amb contribucions de Joan Badia, Pilar

Figueras, Josep Gascón, Montserrat Tor-

ra i Sebastià Xambó.

EMS-SCMAT Joint Mathematical

Weekend

Aquest congrés d’àmbit interna-

cional, organitzat per la SCMAT en col.la-

boració amb la Societat Matemàtica Eu-

ropea (EMS), va tenir lloc a la Universitat
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de Barcelona del 16 al 18 de setembre de

2005, amb uns dos-cents assistents de di-

versos països europeus. El comitè orga-

nitzador va estar format per Marta Sanz

(presidenta), Jaume Amorós (Universitat

de Barcelona), Xavier Cabré (Institució

Catalana de Recerca i Estudis Avançats,

ICREA - Universitat Politècnica de Cata-

lunya), José Antonio Carrillo (ICREA -

Universitat Autònoma de Barcelona),

Carles Casacuberta (Universitat de Bar-

celona), Dolors Herbera (Universitat

Autònoma de Barcelona), Tere M. Seara

(Universitat Politècnica de Catalunya),

Rosa Maria Miró (Universitat de Barcelo-

na) i Marc Noy (Universitat Politècnica

de Catalunya). Hi va haver sessions cien-

tífiques sobre cinc temes monogràfics:

«Combinatòria i teoria de grafs» (orga-

nitzada per Peter Cameron i Marc Noy);

«Sistemes dinàmics» (organitzada per

Tere M. Seara i David Sauzin); «Equa-

cions d’evolució i càlcul de variacions»

(organitzada per Xavier Cabré, José Anto-

nio Carrillo i Giuseppe Toscani); «Teoria

de mòduls i representacions d’àlgebres»

(organitzada per Lidia Angeleri-Hügel i

Dolors Herbera); «Geometria no commu-

tativa» (organitzada per Arnfinn Laudal

i Rosa Maria Miró).

Coincidint amb la celebració d’a-

quest congrés, el 18 i el 19 de setembre

de 2005, va tenir lloc a l’Institut d’Estu-

dis Catalans una reunió del Comitè Exe-

cutiu de la Societat Matemàtica Europea.

Segon Congrés Txec-Català 

de Matemàtiques

Com a continuació i segon fruit del con-

veni de cooperació signat amb la Societat

Matemàtica Txeca el 2004, aquest congrés

conjunt es va celebrar a l’Institut d’Estu-

dis Catalans del 21 al 23 de setembre de

2006, amb l’assistència de més de cent

participants d’ambdós països i alguns

d’altres. El comitè organitzador estava

format per Ramon Antoine (Universitat

Autònoma de Barcelona), Carles Casacu-

berta (Universitat de Barcelona), Josep

Maria Font (Universitat de Barcelona),

José Gil (Universitat de Barcelona), Do-

lors Márquez (Universitat Autònoma de

Barcelona), Maria Pilar Muñoz (Universi-

tat Politècnica de Catalunya) i Oriol Serra

(Universitat Politècnica de Catalunya).

Les sessions científiques es van organitzar

en cinc temes: «Estadística computacional

i anàlisi de dades» (organitzada per Jaro-

mír Antoch i Maria Pilar Muñoz); «Física

matemàtica» (organitzada per Xavier

Gràcia i Olga Krupková); «Lògica» (or-

ganitzada per Petr Cintula i Joan Gispert);

«Matemàtica discreta i informàtica» (or-

ganitzada per Jan Kratochvíl i Oriol Ser-

ra); «Teoria d’anells i de mòduls» (orga-

nitzada per Dolors Herbera i Jan Trlifaj).

A la sessió inaugural, hi va assistir el còn-

sol honorari de Txèquia a Barcelona. En

la seva presència i la dels presidents de la

Societat Matemàtica Txeca i la Societat

Catalana de Matemàtiques, el president de

l’IEC va ratificar l’esmentat conveni. El
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congrés va incloure una sessió de confe-

rències a càrrec d’una selecció de partici-

pants d’una competició txeca-eslovaca

d’estudiants de recerca juntament amb els

participants al Premi Évariste Galois de la

SCMAT dels darrers dos anys.

Congrés Internacional dels Matemàtics

Del 22 al 30 d’agost de 2006 va tenir lloc

a Madrid el Congrés Internacional dels

Matemàtics, ICM 2006. Aquest és l’esde-

veniment matemàtic més important del

món. Es fa cada quatre anys des de 1897,

i des de 1936 es lliuren les medalles Fields

en l’acte inaugural d’aquest congrés. En

aquesta ocasió, l’acte inaugural va ser

presidit pel rei d’Espanya.

La SCMAT va ser una de les so-

cietats impulsores d’aquest congrés, jun-

tament amb la Real Sociedad Matemática

Española (RSME), la Sociedad Española

de Matemática Aplicada (SEMA) i la So-

ciedad de Estadística e Investigación Ope-

rativa (SEIO). Aquestes societats van po-

sar en marxa el comitè executiu del

congrés el 2002 i van col.laborar en tot el

procés a través dels seus representants en

el Comitè Espanyol de la Unió Matemàti-

ca Internacional. Durant el congrés, la

SCMAT va compartir un estand amb les

altres societats coorganitzadores i un al-

tre estand amb el Centre de Recerca Ma-

temàtica (CRM) i amb la FEEMCAT.

Aquest estand va ser parcialment finançat

per la Generalitat de Catalunya, després

que el Parlament de Catalunya aprovés l’1

de març de 2006, a través de la seva Co-

missió de Política Cultural, una resolució

de suport institucional a l’ICM 2006 i a la

participació d’un col.lectiu representatiu

nacional català en el congrés.

XLII Olimpíada Matemàtica

La SCMAT ha organitzat, com des de fa

més de vint-i-cinc anys, les proves de la

fase catalana d’aquesta competició inter-

nacional adreçada als alumnes de batxi-

llerat, així com la participació dels selec-

cionats catalans en la fase espanyola, sota

la coordinació de Josep Grané i Carles

Romero. Les proves de la fase catalana

van tenir lloc els dies 16 i 17 de desem-

bre de 2005 a Barcelona, Girona, Lleida

i Tarragona. El Tribunal, nomenat per la

Junta Directiva, estava format per Pele-

grí Viader (president), Josep Gelonch i

Damià Sabaté.

Del 23 al 25 de març de 2006 es

va celebrar a Sevilla la fase espanyola de

l’Olimpíada, en la qual la representació

catalana va tenir un gran èxit: dues me-

dalles d’or (Xavier Ros i Marc Viñals),

dues de plata (Daniel Alsina i Martín Ci-

toler) i quatre de bronze (Gerard Planas,

Àlex Barceló, Xiaolei Jin i Bernat Serra).

La SCMAT ha organitzat com

cada any unes sessions de preparació per

tal de fomentar la participació en aques-

ta activitat i millorar-ne els resultats, a

Barcelona, Bellaterra, Girona, la Garriga,

Lleida, Manresa, Tarragona, i Vilanova i

la Geltrú.
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IX Olimpíada Iberoamericana 

Universitària de Matemàtiques

Com en edicions anterior, la SCMAT va

presentar la seva col.laboració a la RSME

per a organitzar una prova d’aquesta

competició internacional per als estu-

diants catalans. Les proves de la part cata-

lana es van celebrar, amb el concurs de la

SCMAT, a la Universitat Politècnica de

Catalunya el 26 de novembre de 2005.

Onzena Prova Cangur

S’ha continuat aquesta prova de resolu-

ció de problemes en quatre nivells per a

alumnes del segon cicle d’ESO i de bat-

xillerat, que es realitza simultàniament

a molts països d’Europa i alguns altres,

coordinada per l’associació Le Kangou-

rou sans Frontières. Cal remarcar que la

SCMAT participa en les trobades inter-

nacionals com a representant de Cata-

lunya com a nació.

La Comissió Cangur de la SCMAT

és coordinada per Antoni Gomà i Nasarre

(IES Joanot Martorell, Esplugues) i en for-

men part: Lluís Almor Fuster (IES Ma-

nuel Blancafort, la Garriga), Marta Beri-

ni i López-Lara (IES Joanot Martorell,

Esplugues), Martí Casadevall i Pou (IES

Arquitecte Manuel Raspall, Cardedeu),

Ramon Esteban Romero (Universitat Po-

litècnica de València), Antoni Gil Trilles

(Universitat Jaume I, Castelló), Josep Gra-

né i Manlleu (Universitat Politècnica de

Catalunya), Arnau Mir Torres (Universi-

tat de les Illes Balears), Carles Romero i

Chesa (IES Manuel Blancafort, la Garri-

ga) i Llorenç Valverde Garcia (Universi-

tat de les Illes Balears).

La prova va tenir lloc el 21 de març

de 2006 simultàniament a més de cent

seus diferents d’arreu del país, des de fa-

cultats universitàries o instituts de secun-

dària fins a centres privats o locals cedits

per ajuntaments, així com a la seu de

l’IEC. Hi van participar 15.498 nois i

noies de 487 centres diferents, repartits

per 193 municipis de 54 comarques de tot

Catalunya i el País Valencià, i enguany,

per primer cop, un centre d’Andorra.

L’organització de la prova a les Illes Ba-

lears és autònoma, si bé es coordina amb

la SCMAT a efectes de la representació in-

ternacional i la selecció i edició dels pro-

blemes que formen la prova.

Tant els premis com altres despe-

ses involucrades en una activitat tan mas-

siva es financen amb l’import de les ins-

cripcions, amb subvencions d’entitats

públiques (IEC, Generalitat, universi-

tats), i la col.laboració de la casa Hewlett-

Packard a través del distribuïdor Pont

Reyes.

L’acte de lliurament de premis

tingué lloc el 4 de maig de 2006 al Para-

nimf de la Universitat de Barcelona. En

aquest acte, a més dels setanta-tres pre-

mis principals de cadascuna de les qua-

tre categories de la prova Cangur, es van

repartir els premis dels altres concursos

adreçats als nois i noies de secundària: el

concurs de disseny del logotip de la pro-
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va per als propers dos anys, el concurs

Problemes a l’esprint i l’Olimpíada Mate-

màtica. També es va oferir una distinció

especial (l’anomenat pin de plata) a An-

dré Deledicq, president de Le Kangourou

sans Frontières, introductor de la prova

Cangur a Europa i impulsor infatigable

de la seva implantació al continent.

Problemes a l’esprint

És un concurs de resolució de problemes

en temps real, per via telemàtica, on els

participants són equips d’alumnes d’edats

diverses d’un mateix centre, i on es posa

molt més l’èmfasi en gaudir fent mate-

màtiques o en el treball en equip que no

pas en l’aspecte d’incitació a la competi-

tivitat. És convocat conjuntament amb el

portal edu365.com. Enguany se n’han

celebrat dues edicions, el 2 de febrer i el

3 de maig de 2006. Els guanyadors van

ser, respectivament, l’equip del Col.legi

Jardí de Granollers i l’equip de l’IES Gre-

gori Maians, d’Oliva.

Programa d’estímul del talent

matemàtic

S’ha consolidat aquesta actuació que se-

lecciona un grup de vint-i-cinc nois i

noies de dotze i tretze anys i els ofereix

durant dos cursos acadèmics una sessió

setmanal (dissabtes al matí) d’activitats

matemàtiques de caràcter lúdic, resolució

de problemes, tutories i d’altres, encami-

nades a desvetllar i estimular el seu talent

matemàtic i el gust per les matemàtiques.

Aquest programa és una iniciativa de la

Real Academia de Ciencias Exactas, Físi-

cas y Naturales, finançada per la Funda-

ción Vodafone. En l’àmbit català la rea-

lització del programa va a càrrec de la

SCMAT i la FEEMCAT, a través d’una

comissió organitzadora integrada per

Marta Berini (coordinadora general del

programa), Antoni Gomà i Josep Grané.

El 23 de gener de 2006 es va signar un

acord de col.laboració amb la FEEMCAT

que fixa les condicions en què es desen-

volupa l’organització del programa Es-

talmat a Catalunya conjuntament per

part de les dues institucions.

El dia 17 de setembre de 2005 tin-

gué lloc l’acte inaugural a la seu de l’IEC.

Les sessions dels dissabtes al matí s’han

desenvolupat amb tota normalitat fins a

finals de maig. El 27 de maig de 2006 tin-

gué lloc una sessió de cloenda a la Sala

Omega de CosmoCaixa. El 3 de juny de

2006 tingué lloc la prova de selecció per

a la quarta promoció (2006-2008), que

començarà el setembre de 2006.

Concurs de disseny de cartells

Enguany es va convocar la tercera edició

d’aquest concurs bianual per a dissenyar

el cartell que s’emprarà en les dues edi-

cions següents de la prova Cangur. Es van

presentar cinquanta-vuit propostes, i en

resultà guanyadora la de Toni Cunill Fer-

nández, alumne de tercer d’ESO de l’IES

Castell del Quer (Prats de Lluçanès).
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Concurs de relats

També ha tingut lloc la segona edició d’a-

quest concurs, iniciat l’any passat, de re-

lats de contingut relacionat amb el món

de les matemàtiques. El jurat va valorar

com a molt interessant el conjunt dels re-

lats presentats, especialment els dels

alumnes d’ESO. El primer premi es va

concedir al relat titulat Set pecats sobre

el Pregel, d’Álvaro Vicente Palazón,

alumne de tercer d’ESO de l’IES l’Alma-

drava de Benidorm (la Marina Baixa).

També es van concedir quatre accèssits i

una menció especial.

Relacions institucionals

La SCMAT, a través del seu president o

d’altres membres, assisteix o forma part

estatutàriament de diferents organismes:

Ple de l’IEC, Secció de Ciències i Tecno-

logia, Patronat de la Fundació Ferran

Sunyer i Balaguer, Consell Científic As-

sessor del Centre de Recerca Matemàtica,

Comité Español de Matemáticas, i Con-

ferència de Degans i Directors de Mate-

màtiques d’Espanya.

Per al trienni 2005-2007, el coor-

dinador de la Comissió Cangur de la

SCMAT, Antoni Gomà, és el vicepresi-

dent del Bureau de l’associació interna-

cional Le Kangourou sans Frontières.

El president i una delegada de la

SCMAT (Marta Sanz) van assistir a la reu-

nió del Consell de la Societat Matemàti-

ca Europea a Torí els dies 1 i 2 de juliol

de 2006.

El president de la SCMAT va as-

sistir com a delegat a la reunió de l’As-

semblea General de la Unió Matemàtica

Internacional a Santiago de Compostel.la

els dies 19 i 20 d’agost de 2006.

Tramesa d’un document amb les

observacions de la SCMAT en relació

amb el document Pacte Nacional per a

l’Educació; debat curricular: reflexions i

propostes, presentat pel Departament

d’Educació i Universitats, el novembre de

2005. Aquest document va ser presentat

en una reunió al Departament el 29 de

novembre de 2005. Es pot consultar al

web del Departament, en l’apartat refe-

rent al debat curricular.

Reunió del president i el secreta-

ri de la SCMAT amb membres de la

Comissió de Política Cultural del Parla-

ment de Catalunya, per a preparar la re-

solució d’aquesta comissió sobre el suport

institucional del Govern al Congrés In-

ternacional dels Matemàtics, ICM 2006.

Aquesta resolució fou adoptada el dia 1 de

març de 2006, i en ella el Parlament 

de Catalunya insta el Govern a: a) donar

suport institucional i econòmic a les uni-

versitats catalanes, als centres de recer-

ca, a la SCMAT i a la FEEMCAT per-

què puguin participar com un col.lectiu

representatiu nacional en l’ICM 2006;

b) donar suport institucional i econò-

mic a la SCMAT, a la FEEMCAT i a les

universitats catalanes perquè consoli-

din conjuntament un programa d’ac-

tuacions que, a partir de les iniciatives
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actuals, contribueixi a desenvolupar la

competència matemàtica de l’alumnat

dels centres educatius catalans i el seu

interès per aquesta ciència i per la cièn-

cia en general; c) donar suport insti-

tucional a la SCMAT per a potenciar-ne

la representació i la presència interna-

cional.

Preparació d’un conveni amb el

Departament d’Educació i Universitats,

a partir d’una reunió conjunta de repre-

sentants de la SCMAT amb represen-

tants de la FEEMCAT i amb el subdirec-

tor general de Formació Permanent i

Recursos Pedagògics, Joan Badia, per tal

de consolidar la prova Cangur i l’Olim-

píada Matemàtica, així com l’activitat

Fem matemàtiques de la FEEMCAT, a

conseqüència de l’anterior resolució.

Fons de Promoció d’Activitats

Durant el curs 2005-2006 s’han subven-

cionat, a més de les activitats pròpies de

la SCMAT, les activitats següents propo-

sades per la comunitat matemàtica ca-

talana: Winter School on Commutative

Algebra and Applications (Barcelona, 

del 30 de gener al 3 de febrer de 2006),

Gödel Centenary Day (Barcelona, maig

de 2006).

Altres activitats

— Conferències per a estudiants uni-

versitaris. Per segon any consecutiu, la

SCMAT ha organitzat unes conferèn-

cies adreçades específicament als estu-

diants universitaris de matemàtiques.

Enguany els conferenciants han estat Ri-

cardo Pérez Marco (3 de maig de 2006,

Universitat de Barcelona), Vicente Mu-

ñoz (11 de maig de 2006, Universitat

Politècnica de Catalunya) i Joaquim

Puig (17 de maig de 2006, Universitat

Autònoma de Barcelona).

— Premi per a estudiants Évaris-

te Galois. Va ser atorgat a Ariadna Farrés

Basiana pel seu treball Solar sailing en el

sistema Terra-Lluna. El jurat, nomenat

per la Junta Directiva de la SCMAT, es-

tava format per Joan Girbau (Universitat

Autònoma de Barcelona), Jaume Llibre

(Universitat Autònoma de Barcelona) i

Enric Ventura (Universitat Politècnica

de Catalunya). El premi, amb la nova do-

tació de mil euros, es lliurà a l’IEC el dia

24 d’abril de 2006.

— Fòrum electrònic de debat so-

bre la formació del professorat de ma-

temàtiques, d’infantil a la universitat,

com a contribució a la Tercera Trobada

d’Ensenyament SCM-FEEMCAT, super-

visat per Carles Romero i Victòria Oliu, a

l’adreça http://147.83.52.47/smf/index.

php.s.

— Obertura d’un portal web

sobre la recerca en didàctica de les mate-

màtiques que es fa a Catalunya, conjun-

tament amb la FEEMCAT i el Departa-

ment d’Educació i Universitats, a partir

d’agost de 2006, amb el nom Edumat-

cat. L’adreça és http://phobos.xtec.cat/

edumatcat.
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— Set ajuts per a estudiants uni-

versitaris, per a assistir a l’ICM 2006 i

col.laborar en el control de l’estand conjunt

de la SCMAT, el CRM i la FEEMCAT.

— Tres beques per a les despeses

d’inscripció al curs De la papiroflèxia als

jocs d’atzar: sorpreses matemàtiques,

dins del programa de cursos d’estiu «Els

Juliols» de la Universitat de Barcelona

(del 3 al 7 de juliol de 2006).

Publicacions

Butlletí de la Societat Catalana de Ma-

temàtiques, vol. 20, núm. 1 (juliol

2005).

Butlletí de la Societat Catalana de Ma-

temàtiques, vol. 20, núm. 2 (desem-

bre 2005).

SCM/Notícies, núm. 21 (juliol 2005).

SCM/Notícies, núm. 22 (juny 2006).

SCM/Notícies, número extraordinari en

anglès distribuït en el Congrés Inter-

nacional dels Matemàtics (ICM 2006,

Madrid).

Aquestes publicacions es distri-

bueixen gratuïtament a tots els socis i

totalitzen unes tres-centes setanta-cinc

pàgines. Els articles del Butlletí són ac-

cessibles electrònicament a través del web

de la Societat i a través del portal de pu-

blicacions de l’IEC. Els articles principals

de la publicació SCM/Notícies es pengen

a la pàgina web de la Societat tant bon

punt els autors els lliuren.

Enguany també s’han publicat els pri-

mers volums de la nova sèrie «Publica-

cions de la Societat Catalana de Matemà-

tiques»:

— Estudis i activitats sobre problemes

clau de la història de la matemàtica,

per Ramon Nolla.

— Independència estadística en proba-

bilitat, anàlisi i teoria de nombres,

per Mark Kac, traduït per Pelegrí

Viader.

— Una lectura del «Disquisitiones gene-

rales circa superficies curvas» de C. F.

Gauss, per Agustí Reventós i Carlos J.

Rodríguez.

Altres publicacions:

— La formació del professorat de mate-

màtiques: d’infantil a la universitat

(actes de la trobada SCM-FEEMCAT

2005), editat per Carles Casacuberta,

Jordi Deulofeu i Pilar Royo.

— Mathematics in Catalonia, informe

coordinat per Joan Verdera, amb la

col.laboració de Xavier Bardina, Joa-

quim Bruna, Carles Casacuberta, Julià

Cufí, Josep Maria Font, Joan Girbau i

Antoni Malet. ISBN: 84-7283-853-6.

Aquest informe va ser aprovat per la

Junta Directiva.

— S’ha completat la digitalització de la

literatura matemàtica catalana, com a

part del projecte mundial de Bibliote-

ca Matemàtica Digital (DML). Durant

els anys 2005 i 2006 s’han digitalit-

zat: el Butlletí de la Societat Catala-
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na de Matemàtiques, per Scanbit (Vi-

tòria), amb una subvenció de la Sec-

ció de Ciències i Tecnologia de l’IEC;

Publicacions Matemàtiques, per Digi-

tart (Barcelona), amb fons del projec-

te Biblioteca Digital Catalana del Con-

sorci de Biblioteques Universitàries de

Barcelona (CBUC); SORT, amb re-

cursos propis; Collectanea Mathema-

tica i Mathware and Soft Computing

(abans Stochastica), amb fons d’una

acció complementària del Ministeri

d’Educació i Ciència obtinguda con-

juntament per la SCMAT, la RSME i

el Centro de Información y Documen-

tación Científica (CINDOC).
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Activitats científiques

Conferències

El 15 d’octubre de 2005, Joan Nogué

Font, catedràtic de Geografia de la Uni-

versitat de Girona, va oferir una confe-

rència sobre «Paisatge i identitat territo-

rial en un context de globalització».

El 10 de novembre de 2005, Dia-

na Liverman, directora de l’Institut sobre

Canvi Mediambiental i catedràtica de Geo-

grafia de la Universitat d’Oxford, va ofe-

rir la conferència «Critical geographies of

the new carbon industry. New geogra-

phies and policies of climatic change».

Societat Catalana de Geografia

Any de fundació: 1935

Junta Directiva

Presidenta: Maria Dolors Garcia Ramon

Vicepresident: Francesc Nadal i Piqué

Tresorera: Montserrat Cuxart i Tremps

Secretari: Enric Bertran i Gonzàlez

Vocal primer: Antoni Luna García

Vocal segon: Mireia Baylina i Ferré

Vocal tercer: Jesús Burgueño i Rivero

Vocal quart: Vicenç Biete Farré

Vocal cinquè: Joan Tort i Donada

Vocal sisè: Enric Mendizàbal i Riera

Delegat de l’IEC: Joan Vilà-Valentí

Nombre de socis : 418

El 15 de desembre de 2005, Brad

Epps, catedràtic de Llengua i Literatura

Romàniques i d’Estudis sobre Dones, Gè-

nere i Sexualitat de la Universitat Har-

vard, va parlar sobre «Els llocs d’enlloc:

aspiracions utòpiques i limitacions mate-

rials del Pla Cerdà».

El 26 de gener de 2006, Pedro

Reques, professor del Departament de

Geografia i Ordenació del Territori de la

Universitat de Cantàbria, va tractar el

tema «Universidad y territorio en Espa-

ña. ¿Qué relación?».

El 22 de febrer de 2006, Lourdes
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Benería, catedràtica d’Economia de la

Universitat Cornell, va parlar sobre «Glo-

balització, mercats de treball i la trans-

formació del rol de les dones».

El 14 de març de 2006, Oriol

Nel.lo, secretari per a la Planificació Ter-

ritorial del Departament de Política Terri-

torial i Obres Públiques de la Generali-

tat de Catalunya, i Jaume Miranda,

director de l’Institut Cartogràfic de Ca-

talunya, va dissertar sobre el tema «La

nova Llei de la informació geogràfica de

Catalunya».

El 22 de març de 2006, Josep M.

Panareda, catedràtic de Geografia Física

de la Universitat de Barcelona, va parlar

sobre «Canvis en els rius mediterranis de

Catalunya en els darrers segles».

El 27 d’abril de 2006, Eugenio L.

Burriel de Orueta, professor de geografia

de la Universitat de València, va oferir la

conferència «La geografía universitaria

española ante el reto del Espacio Europeo

de Educación Superior».

El 17 de maig de 2006, Ignasi Al-

domà, professor de geografia de la Uni-

versitat de Lleida, parlà sobre «El rega-

diu davant la nova cultura de l’aigua. El

cas del canal Segarra-Garrigues».

El 14 de juny de 2006, M. Àngels

Pascual, catedràtica de Geografia de la

Universitat Autònoma de Barcelona, im-

partí la conferència «Mobilitat i perma-

nència: un binomi universal vist i viscut

des de Catalunya».

Curs seminari

Durant el mes de novembre, els dies 2,

16, 23 i 30, se celebrà el curs seminari

«Ciència i compromís social: Élisée Reclus

(1830-1905) i la geografia de la llibertat».

Els ponents varen ser els següents: María

Teresa Vicente Mosquete, professora titu-

lar de geografia humana de la Universitat

de Salamanca, amb el tema «Elíseo Re-

clus, compromiso social y libertad cientí-

fica dels siglo xix para el siglo xxi» (2 de

novembre); Eduard Masjuan, investiga-

dor adscrit al Centre d’Estudis Històrics

Internacionals de la Universitat de Bar-

celona, amb la conferència «Élisée Re-

clus i la nova cultura de la Naturalesa en

els medis obrers de 1900 a 1936» (16 de

novembre); Philippe Pelletier, professor

de geografia de la Universitat de Lió II,

que va parlar sobre «Orient-Occident, la

grande séparation vue par Élisée Reclus»

(23 de novembre), i Álvaro Girón, in-

vestigador del Departament d’Història

de la Ciència de la Institució Milà i Fon-

tanals del Consell Superior d’Investiga-

cions Científiques (CSIC), que va cloure

el curs parlant sobre «Élisée Reclus y

Piotr Kropotkin: amistad, ciencia y anar-

quía» (30 de novembre).

Taula rodona

Amb el títol «Tot recordant Pau Vila i

Dinarès», els participants a la taula van

parlar sobre alguns dels aspectes del re-

cordat geògraf. Aquests varen ser: Bru

Rovira i Jarque, amb la intervenció Uns
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apunts biogràfics; Enric Lluch i Martín,

que parlà sobre Pau Vila, geògraf; Mont-

serrat Sunyer i Gaspar, que va presen-

tar El meu oncle Pau Vila; Montserrat Ga-

lera i Monegal, amb El llegat bibliogràfic

de Pau Vila, i Ignasi Riera i Gassiot, amb

el text Pau Vila, memòria viva de la terra.

Seminari Internacional «Geografia i

gènere al món: qüestionant l’hegemonia

angloamericana»

Del 22 al 25 de febrer de 2006. Organit-

zat pel Grup d’Estudis de Geografia i Gè-

nere del Departament de Geografia de 

la Universitat Autònoma de Barcelona i la

Societat Catalana de Geografia (SCG).

La conferència inaugural va ser a càrrec

de Lourdes Benería, catedràtica d’Econo-

mia de la Universitat Cornell, i tractà so-

bre Globalització, mercats de treball i la

transformació del rol de les dones (22 de

febrer). Altha Cravey, de la Universitat

de Carolina a Chapel Hill, va oferir la

conferència Investigaciones feministas re-

cientes en la geografía estadounidense;

Judit Timar, de la Hungary Academy of

Sciences, va parlar sobre Gender studies

in gender-blind post-socialist geogra-

phies, with special respect to Hungary;

Brenda Yeoh i Shirlena Huang, de la Uni-

versitat Nacional de Singapur, exposaren

el tema Placing “Gender” in “Geography”

across Southeast Asia; Susana Maria Ve-

leda da Silva, de la Fundació Universitat

Federal de Rio Grande, i Diana Lan, de la

Universitat del Centre de la Província de

Buenos Aires, va tractar La geografía del

género en Amèrica Latina, un estado 

de la cuestión, i Dominique Creton, de la

Universitat de Poitiers, parlà sobre Gen-

der issues in French geography: trendy

phenomenon or real change? (23 de fe-

brer). El 24 de febrer, a la Universitat

Autònoma de Barcelona, Mariama Awm-

bila, de la Universitat de Ghana, va trac-

tar el tema Developments in gender and

geography in Africa; Jo Little, de la Uni-

versitat d’Exeter, va fer una exposició so-

bre Gender and geographiy: develop-

ments in the UK 1980-2006; Elisabeth

Buehler, de la Universitat de Zuric, va

parlar sobre From “migration of the wo-

men from mountain areas” to “gender

and sustainable development”: dynamics

in the field of gender and geography in

Switzerland and in the German-speaking

context; Nazmiye Özgüç, de la Universi-

tat d’Istanbul, va exposar el tema Gender

representation in academic geography in

Turkey, i Anna Ortiz, Maria Dolors Gar-

cia Ramon, Mireia Baylina, Maria Prats i

Antoni Tulla, de la Universitat Autònoma

de Barcelona, van oferir la conferència

«Generizando» la geografía española: un

balance com más luces que sombras. La

conferència final del seminari, fou lle-

gida a la Universitat Autònoma de Bar-

celona per Janice Monk, catedràtica de

Geografia i Desenvolupament Regional i

investigadora en el Southwest Institute

for Research on Women de la Universitat

d’Arizona, que dissertà sobre Engendering

021-MEMORIA 05-06 Fi5  11/12/08  11:26  Página 479



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

05
-2

00
6

480

geographies: connecting people, places,

and ideas. El 25 de febrer, a l’IEC, es

va dur a terme la taula rodona sota el

títol «Sharing experiences and design-

ing future strategies», coordinada per

Abel Albet, de la Universitat Autònoma

de Barcelona, amb la participació de

Tovi Fenster (Universitat de Tel-Aviv,

Israel), Joos Droogleever Fortuijn (Uni-

versitat d’Amsterdam, Països Baixos),

Janet Momsen (Universitat de Califòrnia 

a Davis, EUA), Saraswati Raju (Uni-

versitat Jawaharlal Nehru, Nova Delhi,

Índia), Ana Sabaté (Universitat Complu-

tense de Madrid, Espanya) i Dina Vaiou

(Universitat Nacional Tècnica d’Atenes,

Grècia).

Altres actes

Presentació del llibre El modelo Barcelo-

na: un examen crítico, d’Horacio Capel,

catedràtic de Geografia Humana de la

Universitat de Barcelona, a càrrec de Jor-

di Borja i Sebastià, geògraf i urbanista, i

Josep M. Montaner i Martorell, catedràtic

de Composició Arquitectònica de l’Esco-

la Tècnica Superior d’Arquitectura de

Barcelona. 14 de desembre de 2005.

Sortides d’estudi i viatges

En el marc del cicle «Les altres comar-

ques», es va fer una sortida al Lluçanès el

22 d’octubre de 2005.

El 22 d’abril de 2006 es va fer

una sortida a Mont-roig del Camp amb el

tema «El paisatge de Joan Miró».

Els dies 9 i 10 de juny de 2006 es

va visitar la Vall d’Ora i la serra de Busa.

Durant la Setmana Santa de 2006

es va realitzar el viatge a Tripolitània, de

la mar Mediterrània a les portes del Sà-

hara, que va organitzar A la Recerca d’Al-

tres Cultures (ARAC), Cultural Travel

Association, sota els auspicis de la SCG.

Altres actuacions

Projecte de recerca Turisme, paisatge i

colonialisme, per Abel Albet, Antoni

Luna, Maria Dolors Garcia Ramon, Joan

Nogué, Lluís Riudor i Perla Zusman, amb

coordinació de Joan Vilà-Valentí.

Premis

II Premi Joan Palau Vera per a treballs de

recerca d’estudiants de batxillerat atorgat

a Eduard Gutiérrez Bonilla, de l’IES Mi-

quel Martí i Pol de Roda de Ter, pel tre-

ball Coves de Collsacabra.

XI Premi Lluís Casassas i Simó

atorgat a Albert Llausàs i Pascual, pel

treball Caracterització i anàlisi dels can-

vis paisatgístics de les closes de la plana

de l’Alt Empordà a una escala de detall

per al període 1957-2001.

El web de la Societat: l’Obrador Obert

Com en els cursos anteriors, l’Obrador

Obert (http://www.scg.iec.cat) ha conti-

nuat informant dels actes celebrats per la

Societat, a través d’anuncis i ressenyes, i

d’activitats i publicacions d’altres insti-

tucions d’interès geogràfic (conferències,
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congressos, col.loquis, premis, llibres i

revistes). En total s’han ressenyat cent

vuitanta-dos llibres escrits per membres

de la SCG, cinquanta semblances biogrà-

fiques i presentacions de la SCG en di-

verses llengües (anglès, aranès, basc, cas-

tellà, català, francès i gallec).

Publicacions

Aquest curs 2005-2006 s’ha editat el vo-

lum 59 de Treballs de la SCG, correspo-

nent a l’any 2005, i s’ha dut a terme la

reedició del llibre El problema comarcal

de Catalunya, amb un ampli estudi de

context de Jesús Burgueño.
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Societat Catalana d’Estudis Històrics

Any de fundació: 1946

Junta Directiva

President: Gaspar Feliu i Montfort

Vicepresidenta: Montserrat Sanmartí i Roset

Secretari: Josep M. Torras i Ribé

Vicesecretari: Ramon Arnabat i Mata

Tresorer: Ricard Soto i Company

Vicetresorera: Rosa Lluch i Bramon

Vocals: Armand de Fluvià i Escorsa

Mercè Renom i Pulit

Jaume Sobrequés i Callicó

Francesc Vilanova i Vila-Abadal

Delegat de l’IEC: Albert Balcells i González

Nombre de socis: 180

Activitat

— Sessió inaugural del curs 2005-2006

amb la conferència «Les etapes de l’o-

cupació borbònica a Catalunya (1708-

1714)», a càrrec de Josep M. Torras i

Ribé. Institut d’Estudis Catalans, 19 d’oc-

tubre de 2005.

— Presentació del llibre Reacció

en temps de canvis. La patronal catalana

davant la República (1931-1936), de So-

ledad Bengoechea. Col.lecció «D’Ahir per

Avui», núm. 3. 29 de novembre de 2005.

— Assemblea General ordinària

de socis. Es va cloure l’acte amb la con-

ferència: «Una indústria d’Antic Règim:

la manufactura tèxtil a Mallorca (1300-

1700)», a càrrec de Miquel J. Deyà Bau-

zà. Institut d’Estudis Catalans, 10 de

maig de 2006.

Publicació

Butlletí de la Societat Catalana d’Estu-

dis Històrics, núm. 16 (2005).
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Activitats generals

— Assemblea General de socis. 12 de

juny de 2006.

— Conferència «La situación ac-

tual y las perspectivas futuras del sistema

comunitario de marcas», a càrrec d’Al-

berto Casado Cerviño, vicepresident de

l’Oficina d’Harmonització del Mercat In-

terior (OAMI), d’Alacant, organitzada

conjuntament amb l’Asociación de Anti-

guos Alumnos de Magister Lucentinus

(AAAML) de la Universitat d’Alacant.

20 de gener de 2006.

L’eix de les activitats de la Socie-

tat s’ha centrat en l’elaboració del Dic-

Societat Catalana d’Estudis Jurídics

Any de fundació: 1995*

Junta Directiva

President: Josep Cruanyes i Tor

Vicepresident primer: Francesc Xavier Genover i Huguet

Vicepresident segon: Joan Carles Ollé i Favaro

Tresorer: Oriol Sagarra i Trias

Secretari: Josep Serrano i Daura

Vocals: Jordi Pujol i Moix

Marc Vallès i Fontanals

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

Nombre de socis: 78

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

nòmics i Socials, fundada el 1951.

cionari jurídic, previst de culminar-se en

aquest exercici. La realització d’aquesta

obra, iniciada per la Fundació Jaume Ca-

llís, es comparteix amb la Societat Cata-

lana d’Estudis Jurídics, que en du la di-

recció científica.

Aquesta obra de caràcter enciclo-

pèdic recull una llarga definició de cada

terme d’entre un i tres folis on s’inclouen

referències a la jurisprudència. Inclou ter-

minologia jurídica de les diverses bran-

ques del dret, la història del dret i bio-

grafies dels més destacats jurisconsults.

El llarg temps que ha durat els

treballs de redacció farà necessari revisar
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els articles fets i actualitzar-lo, ja que en

aquests darrers anys hi ha hagut un des-

envolupament del nostre dret i l’inici de

la codificació. Actualment s’han fet els lli-

bres primer i cinquè del Codi Civil de Ca-

talunya i estan presentats al Parlament

els llibres segon i tercer. Resta per revisar

el projecte de llei del llibre quart de suc-

cessions i s’ha de fer el sisè, que s’ha

anunciat que es completarà en aquesta le-

gislatura.

Aquesta obra es fa amb un ajut del

Departament de Presidència de la Gene-

ralitat de Catalunya, que en principi s’ha-

via de justificar el 2006. Per aquest mo-

tiu es van haver de fer unes gestions amb

la finalitat de poder aplicar els diners 

el 2007, i així poder completar l’obra.

Aquest any s’han reprès els tre-

balls del projecte del Diccionari jurídic

català.

L’1 de desembre de 2005 morí el

senyor Josep M. Mas i Solench, president

de la Societat d’ençà del 1995.

Publicacions

Revista Catalana de Dret Privat, núm. 5

(2005).
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Conferències

— «El model espanyol de creixement

econòmic», a càrrec d’Antoni Argandoña,

professor de l’IESE Business School, Uni-

versitat de Navarra. Institut d’Estudis

Catalans, 27 de setembre de 2005.

— Lliurament del X Premi Ca-

talunya d’Economia: «Estratègies de 

les àrees metropolitanes europees davant

de l’ampliació de la Unió Europea», a

càrrec dels guardonats Xavier Vives i

Societat Catalana d’Economia

Any de fundació: 1977*

Junta Directiva

President: Pere Puig i Bastard

Vicepresident: Artur Saurí del Río

Tresorer: Humbert Sanz i Garcia

Secretari: Eduard Arruga i Valeri

Vocals: Joan Elias Boada

Pere Lleonart i Llibre

Roldán Martínez i López

Ernest Sena i Calabuig

M. Antònia Tarrazón Rodón

Delegat de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Delegat a Brussel.les: Víctor Pou i Serradell

Delegat a Madrid: Josep M. Nus i Badia

Nombre de socis: 266

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

nòmics i Socials, fundada el 1951.

Lluís Torrens. Reial Acadèmia de Me-

dicina de Catalunya, 3 de novembre 

de 2005.

— Premi Nobel d’Economia

2005: «Cooperar per interès propi», a

càrrec d’Andreu Mas-Colell, professor

d’economia de la Universitat Pompeu

Fabra. Institut d’Estudis Catalans, 13 de

desembre de 2005.

— Cicle de conferències de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans «Temes clau de
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l’economia catalana, reptes i respostes».

De gener a juny de 2006:

— «Una visió de l’empresa cata-

lana», a càrrec d’Antoni Serra i Ramone-

da, catedràtic de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona i membre de l’IEC.

Institut d’Estudis Catalans, 23 de gener

de 2006.

— «Internalització: l’experiència

asiàtica», a càrrec d’Alfred Pastor, pro-

fessor de l’IESE Business School, Univer-

sitat de Navarra. Institut d’Estudis Cata-

lans, 6 de febrer de 2006.

— «Expectatives a mitjà i llarg

termini», a càrrec de Joaquim Trigo, di-

rector de Foment del Treball Nacional.

Institut d’Estudis Catalans, 20 de febrer

de 2006.

— «La paradoxa de la producti-

vitat», a càrrec de Jordi Gual, sotsdirec-

tor general de Caixa d’Estalvis i Pensions

de Barcelona. Institut d’Estudis Catalans,

6 de març de 2006.

— «Iniciatives empresarials a Ca-

talunya», a càrrec de Marcel Plane-

llas, professor d’ESADE, Universitat Ra-

mon Llull, i David Urbano, professor de

la Universitat Autònoma de Barcelona.

Institut d’Estudis Catalans, 27 de març

de 2006.

— «La qualitat del sistema edu-

catiu a Catalunya», a càrrec de Joaquim

Prats, catedràtic de la Universitat de

Barcelona. Institut d’Estudis Catalans,

25 d’abril de 2006.

— «Les fonts de finançament de

l’empresa», a càrrec de Josep Soler, se-

cretari general de l’Institut d’Estudis Fi-

nancers. Institut d’Estudis Catalans, 8 de

maig de 2006.

— «Estratègies públiques i priva-

des en R+D», a càrrec de Josep Maria Su-

rís, director gerent de la Fundació Em-

presa i Ciència, Universitat Autònoma

de Barcelona, i Isabel Busom, professo-

ra de la Universitat Autònoma de Barce-

lona. Institut d’Estudis Catalans, 24 de

maig de 2006.

— «Infraestructures, territori i

medi ambient», a càrrec de Pere Lleo-

nart, director del Gabinet d’Estudis Eco-

nòmics, i Carles Mendieta, gerent de Fò-

rum Ambiental. Institut d’Estudis

Catalans, 12 de juny de 2006.

— «L’oferta de serveis avançats»,

a càrrec de Guillem López Casasnovas,

catedràtic de la Universitat Pompeu Fa-

bra. Institut d’Estudis Catalans, 27 de

juny de 2006.

Premi

— Convocatòria del VI Premi Societat

Catalana d’Economia. Barcelona, abril

de 2006.
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Candidatura i comissió de preparació

del Congrés FES 2007

El dia 5 d’octubre de 2005 es va presen-

tar la candidatura de l’Associació Cata-

lana de Sociologia (ACS) per a organit-

zar el IX Congrés Espanyol de Sociologia

a la Federación Española de Sociolo-

gía (FES). La candidatura va ser avala-

da per facultats i departaments de socio-

Associació Catalana de Sociologia

Any de fundació: 1979*

Junta Directiva

President: Oriol Homs Ferret

Secretària: Paquita Sanvicén i Torné

Tresorer: Carles Gironès i Tixé

Vocals: Carles Prats i Maeso

Eulàlia Solé i Romero

Joaquim Casal i Bataller

M. Teresa Montagut i Antolí

Josep M. Rotger Cerdà

Jordi Busquet Duran

Remei Casas Borràs

Encarna Herrera i Martínez

Teresa Sordé Martí

Delegada de l’IEC: Carlota Solé i Puig

Nombre de socis: 225

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

nòmics i Socials, fundada el 1951.

logia de les universitats següents: Univer-

sitat Autònoma de Barcelona, Universitat

de Barcelona, Universitat Ramon Llull,

Universitat de Lleida, Universitat Rovira

i Virgili, Universitat Oberta de Catalu-

nya i Universitat Nacional d’Educació a

Distància. Quant a les infraestructures,

es va comptar amb el suport de l’Institut

d’Estudis Catalans i del nou edifici de la
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Facultat de Geografia i Història. El Con-

grés Espanyol de Sociologia està previst

que se celebri els dies 13, 14 i 15 de se-

tembre de 2007.

La candidatura va ser preparada

en el seu dia per l’ACS i acceptada per la

FES. Des de llavors, l’ACS participa en el

Comitè Organitzador i en el Comitè Cien-

tífic del Congrés. El Comitè Organitzador

té com a president el catedràtic de Socio-

logia, i membre de l’ACS, Fausto Migué-

lez, exdegà de la Facultat de Ciències Po-

lítiques i Sociologia de la Universitat

Autònoma de Barcelona, i compta amb

representants de les universitats catala-

nes, de diverses empreses i de la Junta de

l’ACS. El Comitè s’ha reunit periòdica-

ment i ha avançat en l’organització del

Congrés per mitjà de quatre comissions:

finançament, espais, estratègia i logística.

Comissió Organitzadora del Cicle 

de Conferències «Identitats»

El gener de 2006 es realitzen els primers

contactes i es presentà el projecte del

cicle de conferències a diferents organit-

zacions, també s’establiren els primers

acords, així com es definí un progra-

ma provisional. El tema seleccionat fou

els reptes de futur que ens presenta la

presència de persones de diferents cultu-

res en la nostra societat, la qual cosa pro-

mogué una sèrie de debats a l’entorn del

fenomen migratori. Les dates de les con-

ferències foren del 7 al 29 de novembre

de 2006.

Celebració del 25è aniversari de la FES

El 3 de febrer es va celebrar a Madrid els

actes de celebració del 25è aniversari de

la FES.

Concurs de Joves Sociòlegs

El dia 15 de març de 2005 es va reunir el

jurat per a deliberar sobre els treballs pre-

sentats al X Concurs de Joves Sociòlegs

d’enguany, format per Oriol Homs Fer-

ret, Jordi Busquet Duran i Josep M. Rot-

ger. El jurat, després d’analitzar i discu-

tir sobre els valors del treball presentat,

deixà desert el premi.

Suport al Congrés de Joves Sociòlegs

L’ACS va donar suport a l’organització i

celebració del Congrés de Joves Sociòlegs

celebrat del 18 al 30 d’abril a Barcelona.

Participació Xarxa Europanel

Els dies 8 i 9 de maig es va coorganitzar

amb la Universitat Pompeu Fabra una re-

cepció per als membres de la Xarxa de

l’Europanel, que van estar a Barcelona en

aquestes dates.

Publicacions

Butlletí de l’Associació Catalana 

de Sociologia

És un full d’informació intern per als so-

cis. La informació sobre la societat es

complementa amb articles o comentaris,

també hi ha un apartat per a les novetats

bibliogràfiques vinculades a la nostra es-

pecialitat. Aquest any s’han publicat qua-
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tre números: 80, 81, 82 i 83, amb un ti-

ratge de tres-cents exemplars.

Revista Catalana de Sociologia

Té un tiratge de cinc-cents exemplars,

que es distribueixen entre els socis, les bi-

blioteques especialitzades (facultats, de-

partaments de sociologia, entitats priva-

des i fundacions), i totes les associacions

de sociòlegs vinculades a la FES. L’Asso-

ciació ha publicat el número següent: Re-

vista Catalana de Sociologia, núm. 20

(desembre 2004).

Preparació de Societat catalana 2007

Durant aquest període es començà a tre-

ballar per a definir el contingut, l’estruc-

tura i els col.laboradors d’aquest volum,

que pretén publicar-se anualment. Coor-

dinat per M. Teresa Montagut, durant

aquest període, la Junta aprovà la pro-

posta del volum per al 2007.
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Societat Catalana d’Estudis Litúrgics

Any de fundació: 1970

Junta Directiva

President: Miquel dels Sants Gros i Pujol

Secretari: Rafael M. Bofill i Fransí

Vocals: Joan Bellavista i Ramon

Pere Farnés i Scherer

Sebastià Janeras i Vilaró

Delegat de l’IEC: Anscari Manuel Mundó i Marcet

Nombre de socis: 26

Activitat

Com de costum, en l’activitat corporati-

va de la Societat Catalana d’Estudis Li-

túrgics (SCEL) d’aquest curs cal esmen-

tar les reunions plenàries de tardor i de

primavera, sessions 73 i 74, celebrades,

respectivament, els dimecres 24 d’octu-

bre de 2005 i 27 de juny de 2006.

Durant aquest curs no hi ha hagut

incorporacions de nous socis. Hem de la-

mentar el traspàs d’un dels fundadors de

la Societat, el benedictí Aldabert M. Fran-

quesa.

A la reunió de primavera s’ha pre-

sentat el volum xiv de la Miscel.lània Li-

túrgica Catalana, amb un contingut de

vuit articles, així com la pàgina web de la

Societat, que ha creat i mantindrà viva

la consòcia Isabel Juncosa.

Cadascuna de les dues sessions

anuals ha comptat amb sengles disserta-

cions: la de tardor fou a càrrec de Gabriel

Roura, que parlà sobre les recerques ar-

queològiques efectuades darrerament als

subsòls de la Seu i a Sant Feliu, a Girona;

la de primavera, a càrrec de mossèn Gros,

tractà el tema del simbolisme bíblic dels

altars romànics catalans.

S’ha demanat a Alexandre Olivar

que s’encarregui de preparar una confe-

rència sobre el tema «La idiosincràsia de

la litúrgia introduïda pels francs a la Ca-

talunya Vella i la seva independència en

l’adaptació», per a presentar-la durant els

actes del Centenari de l’IEC.
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Conferències

— «Arqueologia cristiana a Girona. Pros-

peccions a la catedral, perspectives a Sant

Fèlix», a càrrec de Gabriel Roura. Barce-

lona, 24 d’octubre de 2005.

— «Simbolisme bíblic dels altars

romànics catalans», a càrrec de Miquel dels

Sants Gros. Barcelona, 27 de juny de 2006.

— «La polifonia litúrgica poli-

coral a la Catalunya del segle xviii», a

càrrec de Francesc Bonastre. Barcelona,

28 de novembre de 2006.

Publicacions

Miscel.lània Litúrgica Catalana, núm. 13

(2005).

Miscel.lània Litúrgica Catalana, núm. 14

(2006).
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Societat Catalana de Musicologia

Any de fundació: 1973

Junta Directiva

President: Joaquim Garrigosa i Massana

Vicepresident: Romà Escalas i Llimona

Secretari: Jordi Rifé i Santaló

Tresorer: Jordi Ballester i Gibert

Vocals: Xosé Aviñoa Pérez

Màrius Bernadó i Tarragona

Xavier Daufí i Rodergas

Josep Dolcet i Rodríguez

Delegat de l’IEC: Anscari Manuel Mundó i Marcet

Nombre de socis: 86

Activitats principals i trobades

generals

— Jornades d’Estudi Ramon Carnicer i

Batlle (1789-1855) a Tàrrega (Lleida).

La Societat Catalana de Musicologia

(SCMUS) hi va participar amb una sessió

inicial el dissabte 26 al matí on va haver-

hi l’Assemblea ordinària i una conferèn-

cia de Francesc Fontbona sobre «El ro-

manticisme artístic a l’època de Ramon

Carnicer». A continuació hi va haver un

torn per a comunicacions internes lliures

i la presentació d’articles per a la Revista

de la Societat Catalana de Musicologia.

26 i 27 de novembre de 2005.

— Conferència debat sobre «Els

instruments musicals pintats en els fres-

cos de la capella major de la catedral de

València (1472-1481)», a càrrec de Jor-

di Ballester. 22 de març de 2006.

Sessions de treball no col.lectives

— Reunions ordinàries de la Junta per a la

programació i organització de les trobades.

— Preparació de la Revista de la

Societat Catalana de Musicologia.

— Assistència de la Presidència i

la Vicepresidència a diverses reunions de

l’IEC (plenaris i reunions de la Secció

Històrico-Arqueològica).
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Activitats

El dia 25 de maig de 2006, se celebrà

l’Assemblea General ordinària, en la qual

es van aprovar la memòria d’activitats del

curs 2004-2005 i la gestió administrati-

va de la Junta Directiva.

El dimecres 14 de desembre de

2005 tingué lloc el nomenament com a so-

cis de mèrit dels Amics de l’Art Romànic

(AAR) de Martí Mas i Tubau i de Ramon

Millet i Domènech. Glossà la personalitat

dels homenatjats Joan-F. Cabestany i

Fort, delegat i membre de l’IEC.

Amics de l’Art Romànic

Any de fundació 1977

Junta Directiva

Presidenta: M. Teresa Matas i Blanxart

Vicepresident: Antoni González i Moreno-Navarro

Secretària: Àngela Majó i Rais

Tresorera: Tura Clarà i Vallès

Vocal honorari: Josep M. Domingo i Abadia (†)

Vocals: Rosa M. Martín i Ros

Elena Martínez i Gay

Aida Mestres i Domènech

Josep M. Palau i Baduell

M. Dolors Solé i Gras

Josep M. Xarrié i Rovira

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

Nombre de socis: 513

Hem de lamentar el traspàs durant

el curs 2005-2006 dels socis següents:

Pere de Palol i Salellas, Josep M. Domin-

go i Abadia, Joaquim Boixareu i Gimó,

Bartomeu Colominas i Muns i Eduard Ri-

poll i Perelló.

Sessió inaugural

La sessió inaugural del curs 2005-2006,

vint-i-novè d’existència dels Amics de

l’Art Romànic, filial de l’Institut d’Estu-

dis Catalans, tingué lloc al Saló d’Actes

de la Reial Acadèmia Catalana de Belles
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Arts de Sant Jordi, el dimecres dia 2 de

novembre de 2005, i fou a càrrec de Jo-

sep Bracons Clapés, membre de la Reial

Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant

Jordi i soci dels Amics de l’Art Romànic,

qui tractà el tema «L’exposició interna-

cional d’art romànic de 1961».

Presentació de publicacions

El diumenge 14 d’agost de 2005, Joan-F.

Cabestany i Fort, membre de l’IEC, pre-

sentà a la sala d’actes de l’Ajuntament

d’Alins (Pallars Sobirà) el llibre Les esglé-

sies preromàniques i romàniques de la vall

Ferrera i la coma de Burg, obra de Joan-F.

Cabestany i Fort, M. Teresa Matas i Blan-

xart, Aida Mestres i Domènech i Josep M.

Palau i Baduell. L’acte fou organitzat per

l’Associació pel Patrimoni de la Vall Ferre-

ra en col.laboració de l’Ajuntament d’Alins.

El dimecres 14 de desembre de

2005 es presentà a la sala d’actes del Con-

sell Superior d’Investigacions Científiques

(CSIC) de Barcelona el volum dissetè de

la revista Lambard. Estudis d’Art Medie-

val. L’acte fou a càrrec de la doctora Ma-

ria Teresa Ferrer i Mallol, membre de

l’IEC, professora d’investigació del CSIC

i cap del Departament d’Estudis Medie-

vals del CSIC. Aquest volum a més dels ar-

ticles «El castell i l’església de Sant Pere

Sacama (segles ix-xii)», de Josep M. Palau

i Joan-F. Cabestany; «Intervencions ar-

queològiques a l’església de Santa Maria

del Puig (Esparreguera, Baix Llobregat)»,

de Júlia Miquel i Oriol Achón; inclou ar-

ticles del XIX Cicle de Conferències: «Les

fortificacions de la frontera meridional dels

comtats catalans, o les fortificacions de la

Marca Superior d’al-Àndalus», de Joan-Al-

bert Adell i Joan-Josep Menchon, «Estudi

arqueològic de tres castells de la Marca

Hispànica», d’Albert López Mullor, Àl-

var Caixal i Ainhoa Pancorbo, «Els inicis

de l’arqueologia medieval a Catalunya», de

Manuel Riu, i «La metal.lúrgia del ferro a

l’època medieval al Pallars», de Marta San-

cho; també inclou el treball guanyador del

Premi dels Amics de l’Art Romànic cor-

responent a l’any 2004: «Estudi de l’esglé-

sia de Sant Sadurní de Castellví de la Mar-

ca», de Verònica Jiménez i Ricard Brú.

El dia 16 de febrer de 2006 es

presentà el llibre El romànic de la vall

d’Àneu, del qual són autors Joan-F. Ca-

bestany i Fort, M. Teresa Matas i Blan-

xart i Josep M. Palau i Baduell, del Cen-

tre d’Art Romànic Català (ARCAT), de

l’Institut d’Estudis Catalans. L’obra és un

estudi d’investigació d’aquesta àrea del

Pallars Sobirà i ha comptat amb la col.la-

boració del Consell Cultural de les Valls

d’Àneu, així com dels Amics de l’Art Ro-

mànic, que n’és l’editor. L’acte tingué lloc

a l’Auditori del Museu d’Història de Ca-

talunya i fou presentat pel seu director,

Jaume Sobrequés i Callicó, qui remarcà

la importància d’aquesta obra a l’hora

que encoratjà a prosseguir la tasca duta a

terme pels investigadors del Centre d’Art

Romànic Català (ARCAT), de l’Institut

d’Estudis Catalans.
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Celebració del XX Cicle de Conferències

Els dies 7, 9, 14, 16, 21 i 23 de novem-

bre de 2005 es dugué a terme el XX Ci-

cle de Conferències, dedicat enguany a

«Art bizantí. El resplendor d’una civilit-

zació àuria». Les conferències anaren a

càrrec de Joan Domenge Mesquida, pro-

fessor de la Universitat de Barcelona. Els

temes foren els següents:

— «Les construccions monàsti-

ques i la seva decoració parietal»

— «Els grans programes musiva-

ris: els santuaris grecs»

— «La pintura mural. Testimo-

nis macedònics i xipriotes»

— «Els escriptoris cortesans i

monàstics. La il.lustració de manus-

crits»

— «La manufactura de l’ivori al

servei del poder i de la fe»

— «L’art sumptuari: orfebreria,

esmalts i pedres dures. Una “visita” al

tresor de Sant Marc de Venècia»

Sessions de treball: conferències

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

tre cinquanta i seixanta assistents, es du-

gueren a terme sis sessions de treball en

les quals es pronunciaren conferències

sobre diferents aspectes relacionats amb

el món medieval. Les conferències foren

les següents:

— 08.10.05. «La construcció

d’un monestir: benedictins i cistercencs»,

a càrrec de Joan-F. Cabestany i Fort,

membre de l’IEC, organitzada pel Grup

d’Estudis Sitgetans i celebrada a l’Espai

Pere Stämpli de Sitges.

— 16.01.06. «El martiri de san-

ta Eulàlia. La representació del cos, for-

ma i significat», a càrrec de Verònica Ji-

ménez, de la Universitat de Barcelona.

L’acte tingué lloc als locals del Servei de

Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL)

de la Diputació de Barcelona. La sessió

fou presidida per Joan-F. Cabestany.

— 06.02.06. «Estudi arqueològic

de l’església de Santa Maria del Puig (Es-

parreguera. Baix Llobregat)», a càrrec de

Júlia Miquel López i Oriol Achón Casas,

llicenciats en història i arqueòlegs. L’ac-

te tingué lloc als locals de l’SPAL de la

Diputació de Barcelona. La sessió fou

presidida per Joan-F. Cabestany.

— 15.03.2006. «El món de la ca-

ligrafia medieval», a càrrec de Ramon

Sargatal i Pellicer, llicenciat en filologia.

L’acte tingué lloc a la Sala Pere Coromi-

nes de l’Institut d’Estudis Catalans.

— 26.04.06. «Els grups episco-

pals a la Catalunya Vella a l’alta edat

mitjana. Perspectives historiogràfiques»,

a càrrec de Natzaret Gallego, llicenciada

en història de l’art. L’acte tingué lloc a la

Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Es-

tudis Catalans.

— 08.05.06. «El romànic i els

seus promotors», a càrrec de Francesca

Español, de la Universitat de Barcelona.

L’acte tingué lloc a la Sala Nicolau d’Ol-

wer de l’Institut d’Estudis Catalans.
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Sessió de treball: jornada científica

— 26.10.05. «La pintura mural

romànica a les dues vessants del Pirineu:

historiografia i restauració». Hi intervin-

gueren Xavier Barral i Altet, membre de

l’IEC, i Pere Rovira i Pons, del Centre

de Restauració de Béns Mobles de Cata-

lunya, i es dugué a terme a la delegació

de l’IEC de Perpinyà. Aquesta jornada ha

estat possible gràcies al suport de la Se-

cretaria Científica de l’IEC.

Sessions de treball de camp: visites

També s’han dut a terme tres sessions de

treball de camp (visites):

— 29.04.06. Monestir de Sant

Daniel de la ciutat de Girona, conduïda

per Gerardo Boto, de la Universitat de

Girona.

— 27.05.06. Sant Joan les Fonts,

conduïda per un representant dels Amics

de Sant Joan les Fonts.

— 10.06.06. Conjunt de les es-

glésies romàniques de Camprodon, con-

duïda per Marc Sureda, de la Universitat

de Girona.

Tretzena edició del Premi dels Amics

de l’Art Romànic

Premi instituït l’any 1993 i ofert a un tre-

ball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig

sobre art i cultura catalans del període

medieval. Aquest curs es convocà per

tretzena vegada i corresponia a una apor-

tació sobre el període preromànic i romà-

nic, el qual quedà desert.

Assistència a sessions científiques

— 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13.07.05. La

vocal Elena Martínez i Gay, en represen-

tació de la presidenta, assistí a les Jour-

nées Romanes de Cuixà, que versaren so-

bre «Vers et à traves l’art roman: la

transmission des modèles artistiques»,

que tingué lloc a l’abadia de Sant Miquel

de Cuixà (Codalet, Prada).

— 25 i 26.11.05. La tresorera,

Tura Clarà i Vallès, assistí, en represen-

tació de la presidenta, al simposi inter-

nacional «Els Comacini i l’arquitectura

romànica a Catalunya», organitzat pel

Museu d’Història de la Ciutat de Giro-

na, el Museu Nacional d’Art de Catalu-

nya, en col.laboració amb la Universitat

de Girona.

— 01.04.06. Els Amics de l’Art

Romànic foren convidats pel bisbe de Vic,

la Conselleria de Cultura, l’alcalde de

Vic i el president de la Cité de l’Architec-

ture et du Patrimoine de París a l’acte d’i-

nauguració de l’exposició «Memoria del

vidre. Grans vitralls medievals de Fran-

ça». En representació de l’entitat hi as-

sistiren la presidenta dels AAR, M. Tere-

sa Matas, el delegat de l’IEC, Joan-F.

Cabestany, i la vocal Rosa M. Martín.

— 28, 29 i 30.06.06. El delegat

de l’IEC, Joan-F. Cabestany, acompa-

nyat de la vocal Rosa M. Martín, assistí 

a la XXXIV Setmana Internacional d’Es-

tudis Medievals de Pedralbes, sota el tí-

tol «Poder, llei i ordre en la ciutat me-

dieval».
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Publicacions

Cabestany i Fort, Joan-F.; Matas i Blan-

xart, M. Teresa; Palau i Baduell, Jo-

sep M. El romànic de la vall d’Àneu.

Barcelona, 2005.

Lambard: Estudis d’Art Medieval, vol. 17

(2004-2005).

S’ha continuat la publicació de la

Circular (núm. 237 a 240), la qual té

com a finalitat servir de mitjà de comu-

nicació amb els associats. En destaquem

els articles següents:

— Cabestany i Fort, Joan-F. «Santa Ma-

ria la Rodona de Vic». Circular, núm.

239 (2006), p. 37-38.

— Cabestany i Fort, Joan-F. «Els tem-

ples romànics d’una sola nau (segles

xi i xii)». Circular, núm. 240 (2006),

p. 45-46.
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Societat Catalana de Pedagogia

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

President: Lluís Busquets i Dalmau

Vicepresidents: Joan Mallart i Navarra

Martí Teixidó i Planas

Secretària i tresorera: M. Dolors Maura i Pascuet

Responsable de publicacions: Conrad Vilanou i Torrano

Vocals: Sara Blasi i Gutiérrez

Immaculada Bordas i Alsina

Enric Corominas i Rovira

Joan Josep Llansana i Gonzàlez

Delegat de l’IEC: Ricard Torrents i Bertrana

Nombre de socis: 130

Inauguració del curs

La inauguració del curs 2005-2006 tin-

gué lloc el dia 13 d’octubre amb la con-

ferència «Afecte i diàleg versus violència

i càstig», a càrrec d’Esther Giménez-

Salinas, rectora de la Universitat Ramon

Llull, i que fou l’inici d’un cicle de con-

ferències sobre els drets dels infants, i en

el qual també varen intervenir els se-

nyors Jordi Cots i Jaume Funes, exagre-

gat i agregat, respectivament, al Síndic

de Greuges per a la Infància.

Activitats

— La Societat participà en la setmana

dels Premis d’Octubre valencians, amb la

jornada «L’ús social de la llengua», a pro-

pòsit del document presentat per l’IEC

sobre la qüestió, i que durà dos dies. Pre-

sentà la jornada Vicent Pitarch, membre

de la Secció Filològica, i constà de dues

taules todones: una sobre estratègies per

a incrementar l’ús de la llengua amb par-

ticipació d’Escola Valenciana, Obra Cul-

tural Balear, Identi’CAT de la Catalunya

del Nord, Veu Pròpia, Federació d’Orga-

nitzacions de Llengua Catalana i Depar-

tament d’Educació de la Generalitat de
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Catalunya, i una altra sobre experiències

d’activitats escolars amb projecció als

Països Catalans (revista Escola Catalana,

aules d’acollida, materials TIC, Depar-

tament d’Educació i Universitats de la

Generalitat de Catalunya, Unió Llatina,

Universitat Autònoma de Barcelona, Til

Stegmann, Fundació L. Carulla).

— El dia 12 de desembre de

2005 tingué lloc la presentació del nú-

mero 3 de la Revista Catalana de Peda-

gogia. Amb motiu d’aquesta presenta-

ció Miquel Martínez Martín, catedràtic

de Pedagogia i director de l’Institut de

Ciències de l’Educació de la Universitat

de Barcelona, pronuncià la conferència

«Ciutadania, globalització i educació en

valors».

— La Societat Catalana de Peda-

gogia i la Societat d’Història de l’Educa-

ció dels Països de Llengua Catalana jun-

tament amb la Fundació Pere Vergés i les

Escoles Garbí van organitzar, durant els

mesos de gener, febrer, abril i maig, un

cicle de cinc taules rodones sobre «L’e-

ducació en un món en canvi» amb motiu

dels quaranta anys de les Escoles Garbí.

El tema principal fou «L’educació a Ca-

talunya de Pere Vergés a avui, vigència

d’un model educatiu basat en el coneixe-

ment i el civisme, educar en la societat

complexa d’avui, educar en els valors de

la democràcia i l’educació en la societat

futura». Entre el nombrós públic hi ha-

via molts exalumnes de l’Escola del Mar

i de les Escoles Garbí.

— El dia 8 de març, la Societat

es va presentar a Girona amb una con-

ferència de Martí Teixidó sobre «Educa-

ció, comunicació i cultura: pedagogia ne-

cessària».

— El mes d’abril, la Societat par-

ticipà en el debat del Pacte Nacional per

a l’Educació. Una comissió va redactar el

document «Institució escolar i sistema pe-

dagògic», en què s’afirmà que els centres

han de tenir una línia pedagògica defini-

da i es propugnà constituir una línia de

centres de qualitat pedagògica.

— El dia 4 de maig, Kieran Egan,

pedagog canadenc, va donar una confe-

rència a la Sala Prat de la Riba —retrans-

mesa per videoconferència a Girona, Llei-

da i Tarragona—, i el dia 5 de maig, una

altra al Departament d’Educació i Univer-

sitats sobre la importància de la imagina-

ció i les narracions en l’ensenyament.

Ambdues varen comptar amb una gran as-

sistència de públic, sobretot professors de

primària i secundària i experts en currícu-

lum. La Societat té un seminari permanent

sobre narracions i pedagogia. Se’n feren

ressò les revistes especialitzades i també

sortí una entrevista feta a Kieran Egan a

la contraportada de La Vanguardia.

— El dia 11 de maig, hi hagué

una tertúlia pedagògica amb Jordi Galí

sobre el seu llibre Les ganes d’aprendre,

en què a més d’una antologia sobre els

anys escolars de diferents escriptors, ex-

posa un decàleg sobre la problemàtica de

l’ensenyament a Catalunya.
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— El dia 13 de juny, se celebrà

l’assemblea de socis i s’aprovaren les me-

mòries d’activitats i econòmica i el pro-

grama del curs següent.

— Durant el curs s’ha prosseguit

l’elaboració del Diccionari enciclopèdic de

la pedagogia catalana i s’ha confeccionat

un Butlletí Informatiu mensual en línia.

Publicació

Revista Catalana de Pedagogia, núm. 3

(2004).
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— «Aspectos del estoicismo en la Fedra

de Séneca», a càrrec de Lía Galán, pro-

fessora de literatura llatina de la Univer-

sitat de La Plata. Institut d’Estudis Cata-

lans, 26 d’octubre de 2005.

— «Il mondo come artefatto: caos

e cosmo nel Timeo di Platone», a càrrec

de Mario Vegetti, professor de la Univer-

sitat de Pavia. Institut d’Estudis Cata-

lans, 12 de desembre de 2005.

— «Il problema della persona nel

pensiero antico», a càrrec de Mario Ve-

getti, professor de la Universitat de Pavia.

Facultat de Filologia, Universitat de Bar-

celona, 13 de desembre de 2005.

— «Ramon Llull a Orient (1301-

1302): un viatge, quatre llibres», a càr-

Societat Catalana d’Estudis Clàssics

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

Presidenta: Montserrat Jufresa i Muñoz

Vicepresident: Jaume Almirall i Sardà

Secretari: Josep Maria Escolà i Tuset

Tresorer: Carles Garriga i Sans

Vocals: Mariàngela Vilallonga Vives

Josep Lluís Vidal i Pérez

Delegat de l’IEC: Carles Miralles i Solà

Nombre de socis: 188

rec de Jaume Medina, professor de la

Universitat Autònoma de Barcelona. Ins-

titut d’Estudis Catalans, 21 de desembre

de 2005.

— «Abitare le rovine. Il ritorno

dell’antico sulla scena teatrale, il ritor-

no all’antico nel romanzo e nel cinema:

alcuni esempi e qualche riflessione sulla

migrazione delle storie e sul mutamento

delle forme», a càrrec de Patrizia Pinot-

ti, professora de la Universitat de Pavia.

Institut d’Estudis Catalans, 26 de gener

de 2006.

— «Cicero and the pursuit of

Gloria», a càrrec de Roland G. Mayer,

professor del King’s College, Universitat

de Londres. Institut d’Estudis Catalans,

6 d’abril de 2006.
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— «Guerre et guerrier en Grèce

ancienne: corps et armes», a càrrec de

François Lissarrague, de l’École Pratique

des Hautes Études en Sciences Sociales

de París. Institut d’Estudis Catalans, 11 de

maig de 2006.

Col.loquis, jornades i cursos

— Jornades sobre les vil.les romanes al

Camp de Tarragona, en col.laboració amb

l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica

(ICAC) i el Museu Nacional Arqueològic

de Tarragona (MNAT). Tarragona, 14,

15 i 16 de febrer de 2006. S’hi feren les

intervencions i activitats següents:

Primera jornada (14 de febrer)

• Recepció i presentació del se-

minari.

• «La vil.la romana a les fonts lite-

ràries llatines», a càrrec de José Martínez.

• «Aspectes iconogràfics a les

vil.les romanes», a càrrec de Jesús Ca-

rruesco.

• «L’ordenació territorial de Tar-

raco: xarxa viària i divisió cadastral», a

càrrec de Josep Maria Palet.

• «Estudi del poblament rural de

l’ager Tarraconensis. Una aplicació a la

Cossetània oriental», a càrrec de Marta

Prevosti.

• Debat.

• «Tarraco-Barcino: les vil.les ro-

manes dels Munts (Altafulla) i el Moro

(Torredembarra)», a càrrec de Francesc

Tarrats i Josep Anton Remolà.

• Debat.

Segona jornada (15 de febrer)

• Visita a la vil.la romana dels

Munts (Altafulla).

• Visita a la vil.la romana del

Moro (Torredembarra).

• «Tarraco-Valentia: les vil.les

romanes de Cal.lípolis (Vila-seca) i la Llo-

sa (Cambrils)», a càrrec de Josep Maria

Macias i Ester Ramón.

• «Tarraco-Ilerda: les vil.les ro-

manes de Centcelles (Constantí) i el Vi-

lar (Valls)», a càrrec de Josep Anton Re-

molà i Maria Adserias.

• Debat.

Tercera jornada (16 de febrer)

• Visita a la vil.la romana de

Centcelles (Constantí).

• Desplaçament fins a la vil.la ro-

mana de la Llosa (Cambrils).

• Visita a la vil.la romana de la

Llosa.

— Taula rodona sobre Parmèni-

des, amb Jean Bollack (professor a la Uni-

versitat de Lilla III), Luis Bredlow (pro-

fessor de filosofia de la Universitat de

Barcelona), Manuel Carbonell (traductor

de Hölderlin, Nietzsche i Heidegger) i Jau-

me Pòrtulas (professor de filologia grega

de la Universitat de Barcelona), moderat

per Xavier Riu (professor de filologia gre-

ga de la Universitat de Barcelona). Insti-

tut d’Estudis Catalans, 2 de maig de

2006. Acte dins del cicle «Jean Bollack a

Catalunya», organitzat pel Departament

de Cultura de la Generalitat de Catalu-

nya i l’Institut Francès de Barcelona, amb
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la col.laboració de l’Institut Universitari de

Cultura - Universitat Pompeu Fabra, la

Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis -

Universitat de Girona i la Societat Cata-

lana d’Estudis Clàssics.

— Curs d’actualització: Morals i

moralistes de l’antiguitat. Institut d’Es-

tudis Catalans, del 3 al 13 de juliol 2006.

Primera sessió (3 de juliol)

• «La moral heroica», a càrrec de

Jaume Pòrtulas.

• «Plató», a càrrec de Jordi Sales.

Segona sessió (4 de juliol)

• «Les ètiques aristotèliques», a

càrrec de Miquel Candel.

• «Els cínics», a càrrec de Joan

Josep Mussarra.

Tercera sessió (5 de juliol)

• «Els estoics», a càrrec de Mi-

quel Candel.

• «Ètica i valors a les Vides pa-

ral.leles de Plutarc», a càrrec de Frances-

ca Mestre.

Quarta sessió (6 de juliol)

• «Ciceró», a càrrec de Marc

Mayer.

• «L’immoralisme sofístic», a

càrrec de Josep Monserrat Molas.

Cinquena sessió (10 de juliol)

• «Epicur i l’epicureisme», a càr-

rec de Montserrat Jufresa.

• «Plotí i altres neoplatònics», a

càrrec de Carles Garriga.

Sisena sessió (11 de juliol)

• «Sèneca», a càrrec de Joan Jo-

sep Mussarra.

• «Marc Aureli», a càrrec de

Montserrat Jufresa.

Setena sessió (12 de juliol)

• «Sant Agustí i Boeci», a càrrec

d’Òscar Bernaus.

• «Ètiques de l’humanisme», a

càrrec d’Àlex Coroleu.

Vuitena sessió (13 de juliol)

• «Ètica i tragèdia», a càrrec de

Carles Miralles.

• Cloenda.

Publicació

Ítaca: Quaderns Catalans de Cultura

Clàssica, núm. 20 (2004).
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Societat Catalana d’Estudis Numismàtics

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

President: Miquel Crusafont i Sabater

Vicepresident: Leandre Villaronga i Garriga

Secretari: Xavier Sanahuja i Anguera

Tresorer: Rafael Comas i Ezequiel

Vocal 1r: Anna M. Balaguer i Prunés

Vocal 2n: Antoni Turró i Martínez

Vocal 3r: Jaume Benages i Oliver

Vocal 4t: Xavier Jorba i Serra

Delegat de l’IEC: Manuel Riu i Riu

Nombre de socis: 156

Socis

Al final del curs 2005-2006, la Socie-

tat Catalana d’Estudis Numismàtics

(SCEN) comptava amb 156 membres, en-

tre socis d’honor, socis numeraris i col.la-

boradors.

Assemblea

L’Assemblea General ordinària anual es

dugué a terme el dia 4 d’abril de 2006, a

la Sala Nicolau d’Olwer de l’IEC, aprovà

el nomenament de Jesús Alturó i Perucho,

Francisco A. Magro, de Portugal, i Enri-

co Piras, de Sardenya, com a socis d’ho-

nor. En el transcurs de l’Assemblea s’a-

provà el relleu a la Secretaria de la SCEN,

que passà a ser ocupada per Xavier Sa-

nahuja.

Presentació de publicacions

— L’IEC concedí l’any 2005 l’ajut d’ac-

tivitats per al llibre de M. Isabel Marín

Silvestre, L’obra medallística de l’escul-

tor Eusebi Arnau. El llibre fou enllestit a

finals d’any i presentat pel professor San-

tiago Alcolea el 21 de febrer del 2006.

— El 4 d’abril de 2006 es pre-

sentà l’Acta Numismàtica, núm. 35, con-

juntament amb el llibre La moneda mu-

nicipal a Reus i el seu entorn (s. XV-XVIII),

de Xavier Sanahuja i Anguera, publicat pel

Centre de Lectura de Reus, amb la col.la-
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boració de la SCEN. La presentació es

dugué a terme a l’Institut d’Estudis Ca-

talans i fou a càrrec de Valentí Gual de la

Universitat de Barcelona.

— A instàncies de Judit Subi-

rachs, es va imprimir una tirada especial

a part, amb sobrecoberta, del seu article

publicat al núm. 35 de la revista Acta Nu-

mismàtica, referent a les darreres pro-

duccions medallístiques de l’escultor Su-

birachs, i com a complement del llibre

que edità el seu dia el nostre consoci Ra-

mon Borràs, Subirachs. Medalles, Barce-

lona, Mediterrània, 1997.

Projectes i finançament

L’any 2006 la SCEN va obtenir un ajut

de la Fundació Banc Sabadell per al lli-

bre Les medalles commemoratives dels

Països Catalans i de la Corona Catala-

no-aragonesa (s. XV-XX), de Miquel Crusa-

font, que es preveia enllestir-lo a inicis del

curs 2006-2007.

Al llarg del curs 2005-2006, es

va continuar l’edició de l’obra d’Antoni

Turró Les emissions monetàries oficials

de la Guerra (1936-1939): Andorra, Ba-

lears i Catalunya (locals i de la Genera-

litat), que es preveu presentar-la durant

el primer quadrimestre del 2007. Conti-

nuà també la preparació de futures edi-

cions: La moneda visigoda de Tarrago-

na, de Jaume Benages; una nova versió

del Corpus de moneda ibèrica de Lean-

dre Villaronga i Pere Pau Ripollès, i tam-

bé Les monedes de Vespasià de seca his-

pànica (69-71 dC), a cura d’Ian Carra-

dice, de la Universitat de Glasgow, i 

de Jaume Benages i Xavier Sanahuja, de

la SCEN.

Banc de dades

L’Institut d’Estudis Catalans renovà per

a l’any 2006 la dotació per al programa

de recerca del banc de dades de monedes

catalanes. Es tracta d’un pla de tres anys

que es clourà el 2007 i que preveu intro-

duir els fons de la moneda catalana del

món antic, de l’Arxiu L. Villaronga i d’al-

tres. En el curs del 2006 es varen entrar

els fons de moneda grega de Roses i Em-

púries i les dracmes ibèriques i els seus di-

visors. El banc ha començat a demostrar

la seva utilitat per a l’atenció de diferents

consultes.

Conferències i difusió

— Del dia 25 al 27 d’octubre del 2005 se

celebrà a Madrid i Segòvia el XII Con-

greso Nacional de Numismática, en el

qual féu una ponència Xavier Sanahuja

representant la SCEN.

— A finals d’any, s’establí una

col.laboració amb l’Ajuntament de Caste-

lló d’Empúries, ran de l’adquisició d’un

diner comtal emporità per part d’aquest

consistori. M. Crusafont va trametre-hi

un text explicatiu que fou publicat a la re-

vista local La Muga.

— A principis del 2006, es va

trametre a tots els ajuntaments dels Paï-

sos Catalans que en algun moment histò-
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ric haguessin emès moneda local, comtal

o eclesiàstica, un exemplar d’alguna pu-

blicació de la SCEN que s’hi referís, es-

pecialment el de La moneda catalana lo-

cal, de Miquel Crusafont, que és el que

inclou més poblacions i del qual recent-

ment la SCEN ha pogut obtenir el fons

de la Diputació de Barcelona. Es van re-

bre nombroses cartes d’agraïment i els

alcaldes, que en van ser els receptors, op-

taren generalment per passar l’obra a la

biblioteca municipal, amb la qual cosa

s’assegura una millor difusió d’aquests

llibres.

— El dia 7 de febrer de 2006,

Miquel Crusafont respongué, a Ràdio Sa-

badell, a una àmplia entrevista sobre la

història de la moneda catalana.

Atenció a consultes

La SCEN ha atès nombroses consultes de

particulars i entitats relacionades amb la

identificació de peces, l’assessorament bi-

bliogràfic i la precisió sobre qüestions tèc-

niques i terminològiques. Les principals

consultes són registrades a les memòries

anuals que encapçalen el contingut de la

revista Acta Numismàtica.
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Assemblea

A l’Assemblea General de socis que va te-

nir lloc el 6 d’abril de 2006 es va renovar

part de la Junta Directiva, que quedà de

la manera que s’indica més amunt.

Presentació de l’Anuari territorial 

de Catalunya 2004

L’acte va tenir lloc l’1 de desembre de

2005, a la Sala Prat de la Riba, de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans. Hi van interve-

nir Margarida Castañer, presidenta de la

Societat Catalana d’Ordenació del Terri-

tori (SCOT); Teodoro Romero, president

delegat de l’Àrea de Promoció Econòmi-

ca i Ocupació de la Diputació de Barcelo-

na; Joaquim Brugué, director general de

Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

Presidenta: Margarida Castañer i Vivas

Vicepresident: Josep M. Llop Torné

Secretari: Jordi Oliver i Solà

Tresorer: Xavier Mayor Farguell

Vocals: Àlex Tarroja Coscuela

Andreu Ulied Seguí

Pilar Carbassa i Torres

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

Nombre de socis: 249

Participació Ciutadana de la Generalitat

de Catalunya; Juli Esteban, director del

Programa de Planejament Territorial de

la Generalitat de Catalunya, i Àlex Tar-

roja, director de l’obra.

Elaboració de l’Anuari territorial 

de Catalunya 2005

La SCOT està treballant, sota la direcció

de Montserrat Mercadé, en l’elaboració i

publicació de l’Anuari territorial de Ca-

talunya 2005. El principal objectiu de

l’Anuari és convertir-se en una eina útil

per a tècnics, professionals i per a totes

aquelles persones que des del camp de

l’estudi, la planificació i la gestió actuen

en el nostre país. A més, s’ha aconseguit
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implicar en el seu entorn, a partir d’un

conveni de col.laboració, la Diputació de

Barcelona i el Departament de Política

Territorial i Obres Públiques, el de Rela-

cions Institucionals i Participació i el de

Medi Ambient i Habitatge de la Genera-

litat de Catalunya. Aquest conjunt d’im-

portants col.laboracions ens permeten

afirmar l’interès del projecte i la seva so-

lidesa de cara al futur.

Premi per a estudiants

Premi instituït l’any 1999 de periodici-

tat biennal. La SCOT convoca aquest

premi al millor estudi diagnòstic d’una

àrea urbana o territorial de Catalunya, o

bé a un projecte o proposta d’ordenació

d’una àrea territorial o urbana de Cata-

lunya. El premi d’enguany no ha estat

adjudicat.

La nova Llei de la informació

geogràfica de Catalunya

La SCOT conjuntament amb la Societat

Catalana de Geografia (SCG) van or-

ganitzar la conferència amb el títol: «La

nova Llei de la informació geogràfica 

de Catalunya», a càrrec d’Oriol Nel.lo,

secretari per a la Planificació Territorial

del Departament de Política Territorial i

Obres Públiques de la Generalitat de Ca-

talunya, i Jaume Miranda, director de

l’Institut Cartogràfic de Catalunya. L’ac-

te va tenir lloc el 14 de març de 2006 a la

Sala Pere Coromines de l’Institut d’Estu-

dis Catalans.
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Seminaris

— «Memòria i fonts orals en la història

de l’educació», organitzat amb la col.la-

boració del Departament de Pedagogia

de la Universitat de Girona i el Consell

Social de la Universitat de Girona. Fa-

cultat d’Educació i Psicologia de la Uni-

versitat de Girona. Girona, 7 d’octubre

de 2005. El programa va ser el següent:

• «Memoria y olvido en la histo-

ria de la educación», a càrrec de Juan Ma-

nuel Fernández Soria, professor d’histò-

Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana

Any de fundació: 1982*

Junta Directiva

President: Salomó Marquès i Sureda

President d’honor i vocal: Jordi Monés i Pujol-Busquets

Vicepresident: Bernat Sureda i Garcia

Vicepresidenta: Francesca Comas i Rubí

Secretari administrador: Ramon Tarròs i Esplugas

Responsable de publicacions: Conrad Vilanou i Torrano

Vocals: M. Carme Agulló i Díaz

Julià Vilar i Herms

Antoni Tort i Bardolet

Luis Miguel Lázaro Lorente

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

Nombre de socis: 85

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

ria de l’educació a la Universitat de Va-

lència.

• «Possibilitats i risc de les fonts

orals en la investigació historicoeducati-

va», a càrrec de M. Carme Agulló i Díaz,

professora d’història de l’educació a la

Universitat de València.

• «La reconstrucción de la me-

moria escolar a través de las autobiogra-

fías», a càrrec de Mercedes Suárez Pazos,

professora de didàctica de la Universitat

de Vigo, centre d’Ourense.
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Seminaris amb motiu del 

75è aniversari de la II República

— Seminari sobre Memòria i Actualitat

del Pensament Educatiu Republicà. Aquest

Seminari es va dur a terme a la Casa de

la Cultura de Xàtiva. Xàtiva, 31 de març

i 1 d’abril de 2006. El programa va ser el

següent:

• Ponència: «Antecedents del

pensament educatiu republicà a Espa-

nya», a càrrec d’Eugenio Otero de Urta-

za, de la Universitat de Santiago de

Compostel.la.

• Ponència: «El pensament edu-

catiu republicà: utopia o realitat?», a càr-

rec d’Antonio Molero Pintado, de la Uni-

versitat d’Alcalá de Henares.

• Ponència: «Actualitat del pen-

sament educatiu republicà», a càrrec

d’Antoni Colom i Cañellas, de la Univer-

sitat de les Illes Balears.

• Visita a Xàtiva.

• «Itinerari dels Borja a Xàtiva»,

amb la col.laboració dels Amics de La

Costera.

— Seminari sobre l’Escola du-

rant la República en Pau i en Guerra

(1931-1939). Organitzat amb la col.la-

boració de la Facultat de Psicologia,

Ciències de l’Educació i de l’Esport de

l’Escola Blanquerna, Universitat Ramon

Llull, i l’Associació d’Amics de l’Esco-

la Normal de la Generalitat de Catalu-

nya. Tingué lloc a la Facultat de Psicolo-

gia, Ciències de l’Educació i l’Esport de

l’Escola Blanquerna, Universitat Ramon

Llull. Barcelona, 16 de juny de 2006. El

programa va ser el següent:

• «República, educació i Església

a Catalunya», a càrrec d’Hilari Raguer,

historiador.

• «Entre l’entusiasme i l’obstruc-

cionisme: la realitat de l’escola valencia-

na durant la II República (1931-1939)»,

a càrrec de M. Carme Agulló, de la Uni-

versitat de València.

• «L’escola a Catalunya durant la

Guerra. L’obra general del CENU. L’ac-

tuació del CENU a Tarragona», a càrrec

de Mariona Ribalta, historiadora, i M. Isa-

bel Miró, de la Universitat Rovira i Virgili.

Altres activitats

— Col.laboració juntament amb la Socie-

tat Catalana de Pedagogia i la Fundació

Escoles Garbí: «L’educació en un món en

canvi: del segle xx al xxi. Commemoració

del 40è aniversari de l’inici de les esco-

les de la Fundació Garbí». De gener a

maig de 2006. El programa fou el següent:

• 1a sessió: «L’educació a Cata-

lunya de Pere Vergés a avui», a càrrec de

Josep González-Agàpito, Martí Teixidó i

Planas i Montserrat Morales Gimeno. La

presentació fou a càrrec d’Olga Serra Fer-

rer i Lluís Busquets i Dalmau. Institut

d’Estudis Catalans, 17 de gener de 2006.

• 2a sessió: «Vigència d’un mo-

del educatiu basat en el coneixement i 

el civisme», a càrrec de Josep M. Ainaud

de Lasarte, Oriol Bohigas, Salvador Gi-

ner i d’Elvira Ontañón Sánchez-Arbós.
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Santiago Tarín, actuà com a moderador.

Institut d’Estudis Catalans, 21 de febrer

de 2006.

• 3a sessió: «Educar en la socie-

tat complexa d’avui», a càrrec de Pere

Darder Vidal, Albert Grau i Montero,

Joan Mateo Andrés i Mercè Izquierdo

Aymerich. Institut d’Estudis Catalans,

21 de març de 2006.

• 4a sessió: «Educar en els valors

de la democràcia», a càrrec de Marta Rosàs

i Cortada i d’Ignasi Casals Coll, Àngel Cas-

tiñeira Fernández i Miquel Martínez. Insti-

tut d’Estudis Catalans, 25 d’abril de 2006.

• 5a sessió: «L’educació del fu-

tur», a càrrec de Xavier Bru de Sala, Jau-

me Carbonell Sebarroja, Xavier Rubert

de Ventós i Jaume Sarramona López.

Salomó Marquès i Sureda actuà com a

moderador. Institut d’Estudis Catalans,

23 de maig de 2006.

Jornades

— XXIV Jornades d’Estudis Històrics

Locals i XVII Jornades d’Història de l’E-

ducació dels Països Catalans: «Histò-

ria/històries de la lectura». 17, 18 i 19 de

novembre de 2005. El programa fou el

següent:

• Conferència inaugural a càrrec

d’Anna M. Bernardinis, catedràtica de

Teoria i Història de l’Educació de la Uni-

versitat de Pàdua.

• Secció 1: «Lectura i educació

com a elements de debat i reflexió», a càr-

rec de Gabriel Janer i Manila, de la Uni-

versitat de les Illes Balears. Presentació i

visita a l’exposició «Un segle de llibres es-

colars a Mallorca (1900-2000)», a càrrec

del comissari de l’exposició, Ramon Bassa,

Universitat de les Illes Balears. 17 de no-

vembre de 2005.

• Secció 2: «Ensenyar i aprendre

a llegir», a càrrec d’Antonio Viñao, de la

Universitat de Múrcia. 18 de novembre

de 2005.

• Secció 3: «Espais i contexts per

a la lectura i el seu foment», a càrrec de

Sebastià Serra, Universitat de les Illes Ba-

lears. 18 de novembre de 2005.

• Taula rodona: «Gènere, lectura

i educació: imatge i percepció de la

dona». Moderadora: Immaculada Pastor,

Universitat de les Illes Balears. Hi inter-

vingueren Pilar Ballarín, de la Universi-

tat de Granada; Ramon Bassa, de la Uni-

versitat de les Illes Balears, i Antoni

Marimon, de la Universitat de les Illes Ba-

lears. 18 de novembre de 2005.

• Secció 4: «Lectures educatives»,

a càrrec de Julio Ruiz Berrio, de la Uni-

versitat Complutense de Madrid. 19 de

novembre de 2005.

• Conferència de clausura a càr-

rec d’Alberto Manguel. 19 de novembre

de 2005.

• Acte de clausura de les Jorna-

des i balanç. 19 de novembre de 2005.

• Assemblea General de socis de

la Societat d’Història de l’Educació dels

Països de Llengua Catalana. 19 de no-

vembre de 2005.
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Conferències

— «L’educació durant la II República»,

a càrrec de Salomó Marquès i Sureda, de

la Universitat de Girona, i Josep Gonzá-

lez-Agàpito, membre de la Secció de Fi-

losofia i Ciències Socials. Amb la col.la-

boració de la Universitat de Lleida. Sala

d’actes. Lleida, 20 d’abril de 2006.

— «L’educació republicana», a

càrrec de Salomó Marquès i Sureda, de

la Universitat de Girona. Amb la col.la-

boració de la Facultat d’Educació i Psi-

cologia de la Universitat de Girona. Gi-

rona, 21 d’abril 2006.

— «La II República i l’escola», a

càrrec de Salomó Marquès i Sureda. Amb

la col.laboració del Departament de Pe-

dagogia de la Universitat Rovira i Virgi-

li. Tarragona, 26 maig de 2006.

Publicació

Educació i Història: Revista d’Història de

l’Educació, núm. 7 (2004).
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Institució Catalana d’Estudis Agraris

Any de fundació: 1984

Junta Directiva

President: Joan Ràfols i Casamada

Vicepresident: Joan Palet i Casas

Tresorer: Òscar Alfranca i Burriel

Secretari: Albert Tehàs i Puig

Coordinadors:

Secció d’Agricultura Francesc Domingo Olivé

Secció d’Estudis Rurals Raimon Roda i Noya

Secció de Forestal Jordi Riera i Mora

Secció d’Ornamentals Josep M. Vives de Quadras

Secció de Protecció Vegetal Josep M. Espelta i Guardia

Secció de Ramaderia Josefina Plaixats i Boixadera

Secció de Sòls Oriol Ortiz i Perpinyà

Secció de Viticultura i Enologia Josep M. Puiggrós i Jové

Vocals: Anna Jacas Benages

Joan Saus i Arús

Ester Torres Güell

Carles Bernat i Juanos

Delegat de l’IEC: Josep Vigo i Bonada

Nombre de socis: 406

La Institució Catalana d’Estudis Agraris

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

güents:

— Secció d’Agricultura

— Secció d’Estudis Rurals

— Secció de Forestal

— Secció d’Ornamentals

— Secció de Protecció Vegetal

— Secció de Ramaderia

— Secció de Sòls
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— Secció de Viticultura i Eno-

logia

Assemblea

En l’Assemblea del dia 30 de novembre

de 2005 es renovaren els càrrecs dels

membres de la Junta Directiva, la qual

quedà constituïda tal com s’indica més

amunt.

Cursos

XXII Edició de Monografies 

de Paisatgisme i Jardineria

— Monografies organitzades per la Sec-

ció d’Ornamentals de la ICEA, que coor-

dinà Josep M. Vives de Quadras. Realit-

zades a l’Institut d’Estudis Catalans, del

27 de març al 20 de maig de 2006.

— Monogràfic I: «Introducció a

l’arquitectura del paisatge. Composició,

obres i projectes». Professorat: Miquel Vi-

dal, doctor en arquitectura, màster en ar-

quitectura del paisatge, Universitat Poli-

tècnica de Catalunya. Bet Figueras i

Ponsa, arquitecta paisatgista.

— Monogràfic II: «Paisatge: di-

buix, representació i projecte». Professo-

rat: Eugènia Vidal Casanovas, arquitec-

ta, màster en arquitectura i disseny urbà,

Universitat de Colúmbia.

— Monogràfic III: «Control fito-

sanitari en parcs i jardins». Professorat:

Josep M. Vives de Quadras, enginyer

agrònom, Servei de Sanitat Vegetal, Ge-

neralitat de Catalunya; Jordi Giné i Ribó,

enginyer tècnic agrícola, Servei de Sani-

tat Vegetal, Generalitat de Catalunya; Fe-

lip Gràcia i Aguilà, enginyer agrònom,

Centre de Mecanització Agrària, Genera-

litat de Catalunya; Carmina Monton i Ro-

mans, llicenciada en biologia, Servei de

Sanitat Vegetal, Generalitat de Catalu-

nya; Andreu Taberner i Palou, enginyer

agrònom, Servei de Sanitat Vegetal, Ge-

neralitat de Catalunya.

Jornades

Descobrir la denominació d’origen

Terra Alta en directe

Organitzada per la Secció de Viticultura i

Enologia conjuntament amb la Facultat

d’Enologia de la Universitat Rovira i Vir-

gili de Tarragona, es va dur a terme a Tar-

ragona, l’11 i el 12 de novembre de 2005.

Durant el transcurs d’aquestes

Jornades van tenir lloc les ponències se-

güents:

— «Situació geogràfica i caracte-

rització edafoclimàtica de la DO Terra

Alta», a càrrec de Maria Francesca Fort,

professora de la Facultat d’Enologia de la

Universitat Rovira i Virgili.

— «Adaptació de varietats blan-

ques i negres a la DO Terra Alta», a càrrec

de Montserrat Nadal i Míriam Lampreave,

professores de la Facultat d’Enologia de

la Universitat Rovira i Virgili.

— «Caracterització dels vins de

la DO Terra Alta», a càrrec de Fernando

Zamora i Joan Miquel Canals, degà i pro-

fessor de la Facultat d’Enologia de la Uni-

versitat Rovira i Virgili.
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— «Gastronomia de la Terra Alta.

Maridatge», a càrrec de Josep Montoya,

president de l’Associació d’Empresaris

d’Hosteleria de la Terra Alta i propietari

del restaurant Can Josep.

— «Característiques arquitectò-

niques del Celler Cooperatiu de Pinell del

Brai», a càrrec d’Enric Borràs, professor

de secundària i guia de la Cooperativa del

Pinell del Brai.

També es dugueren a terme di-

verses visites a cooperatives i cellers:

— «Introducció de la zona de

Gandesa», a càrrec del secretari de la DO

de la Terra Alta, Jaume Martí.

— Visita a la cooperativa de

Gandesa, a càrrec de Joan M. Riera.

— Visita a la finca de l’Institut de

Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

(IRTA) en direcció a Vilalba dels Arcs, a

càrrec de Josep Sabaté.

— Visita a cellers Edetaria, car-

retera de Vilalba dels Arcs, a càrrec de

Salvi Moliner.

— Visita als cellers Clua de Vi-

lalba dels Arcs, a càrrec de Xavier Clua.

— Visita a la cooperativa de Ba-

tea, a càrrec de Núria Altes.

— Visita a la cooperativa de Bot,

a càrrec de Josep Sabaté.

VII Jornada de Protecció Vegetal

Es va dur a terme a l’Institut d’Estudis

Catalans, el 17 de febrer de 2006. La

conferència inaugural, «Insecticides bio-

racionals. Una eina útil en el control de

plagues», va ser a càrrec d’Ángel Guerre-

ro, director del Departament de Química

Orgànica Biològica de l’Institut d’Investi-

gacions Químiques i Ambientals de Bar-

celona del Consell Superior d’Investiga-

cions Científiques (CSIC).

També es va dur a terme la con-

ferència: «La gestió de la qualitat, és un

inconvenient o una oportunitat?», a càr-

rec de Jaume Sió, cap del Servei de

Transferència Tecnològica del Departa-

ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(DARP) de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, es va fer l’acte de lliu-

rament del Premi Claudi Barberà a la mi-

llor comunicació oral presentada per un/a

estudiant sobre temes que tractin de la

protecció vegetal.

El xarel.lo

Jornada organitzada per la Secció de Vi-

ticultura i Enologia, es va dur a terme a

l’Institut d’Estudis Catalans, el 23 de fe-

brer de 2006, i s’hi van donar les confe-

rències següents:

— «Importància de la varietat

xarel.lo», a càrrec de Francesc Rius, res-

ponsable de viticultura de Caves Parxet.

— «Enologia i tast», a càrrec

d’Emili Esteve, enòleg.

Descobrir la denominació d’origen

Alella en directe

Jornada organitzada per la Secció

de Viticultura i Enologia conjuntament

amb el Consell Regulador de la Denomi-
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nació d’Origen Alella. 1 d’abril de 2006.

Les activitats van ser les següents:

— «Introducció a la Denomina-

ció d’Origen Alella», a càrrec de Jordi Pu-

jolràs, secretari del Consell Regulador.

— Visita als cellers Roure, a càr-

rec de Narcís Canilla, comercial.

— Visita a la cooperativa Ale-

lla Vinícola, a càrrec de Xavier Garcia,

enòleg.

— Visita als cellers d’Alta Alella,

a càrrec de Vicenç Galbany, enòleg.

— Visita a les caves Parxet, a

càrrec de Josep Puig, director general.

— Dinar de maridatge amb els

vins de la Denominació d’Origen Alella,

al restaurant Can Casals.

Universitat Catalana d’Estiu

XXI Jornada d’Agricultura a Prada

En el marc de la Universitat Catalana

d’Estiu es va dur a terme la XXI Jornada

d’Agricultura a Prada, que va girar al vol-

tant del lema: «És necessària l’agricultu-

ra als Països Catalans?». La Jornada va

tenir lloc al Liceu Renouvier de Prada de

Conflent, el 19 d’agost de 2006. L’ober-

tura de la Jornada va ser a càrrec de Jor-

di William Carnes i Ayats, conseller del

Departament d’Agricultura, Ramaderia

i Pesca de la Generalitat de Catalunya, i

Josep M. Puiggrós i Jové, coordinador de

la Jornada, en féu la introducció.

Conferències:

— «Cap a on va el sindicalisme

agrari», a càrrec de Joan Caball, pagès i

coordinador nacional de la Unió de Pa-

gesos de Catalunya.

— «La situació de l’empresari

agrari», a càrrec de Baldiri Ros, pagès i

president de l’Institut Agrícola Català de

Sant Isidre.

— «La vinya i el vi, les deno-

minacions d’origen i el paisatge», a càr-

rec de Pere Guilera, pagès i productor de

cava.

— «El sector de la fruita i la qua-

litat», a càrrec de Ramon Queralt, pagès.

— «El sector porcí i els purins»,

a càrrec de Rossend Santiveri, pagès.

— «Quin és el futur de l’agricul-

tura a la Catalunya Nord?», a càrrec de

David Montagne, pagès i secretari gene-

ral del sindicat dels joves agricultors de la

Catalunya del Nord (CDJA).

— «Al País Valencià desaparei-

xerà l’horta com a conseqüència de la

pressió immobiliària?», a càrrec de Joan

Brines, llaurador i professor de la Uni-

versitat de València.

— «L’agricultura de secà i les di-

ficultats en un petit municipi rural», a

càrrec de Josep Balcells, pagès i alcalde

del municipi de Montoliu de Segarra.

— «Els mercats majoristes de

producte fresc: l’esglaó que aporta valor»,

a càrrec de Joaquim Ros, director de mer-

cats i promoció de Mercabarna.

— «La indústria alimentària està

lligada al nostre sector agrari?», a càrrec

de Josep Obiols, president de l’Associació

Catalana de Ciències de l’Alimentació.
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La cloenda de la jornada va ser a

càrrec de Joan Ràfols i Casamada, presi-

dent de la ICEA.

Tertúlies

El primer dilluns de cada mes la Secció

de Protecció dels Vegetals organitza una

tertúlia en la qual participen ponents ex-

perts. Un cop al mes la Secció d’Estudis

Rurals organitza una tertúlia, també amb

ponents.

Premi per a estudiants

El dia 14 de març de 2006 es reuní el ju-

rat per a dictaminar les obres que opta-

ven al premi de la ICEA per a estudiants.

Aquest jurat estava format per Joan

Ràfols i Casamada, Òscar Alfranca i

Burriel, Carles Bernat i Juanos, Josep M.

Espelta i Guardia, Joan Palet i Casas,

Joan Saus i Arús i, com a secretari, Al-

bert Tehàs i Puig.

El jurat, després d’analitzar i dis-

cutir sobre els valors dels treballs presen-

tats i assessorats per experts sobre els di-

versos temes, proposà a la Junta Directiva

de la Institució Catalana d’Estudis Agra-

ris, adjudicar el premi al treball Valora-

ció i propostes de gestió de les pastures de

muntanya mitjana. Índex ecopastoral,

de Mercè Morales i Torrà, Marta Pascual

i Roig i Xavier Rayo i Sarrias. També de-

cidí atorgar un accèssit al treball Influèn-

cia de l’aportació continuada de fems de

boví i de fertilitzant nitrogenat en el ren-

diment i en el rentat de nitrogen nítric

d’un cultiu de blat de moro en regadiu,

de Bernat Ramos i Perramon.

Publicació

Dossiers Agraris, núm. 9 (2006): La va-

rietat picapoll.
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Assemblea

El dia 6 de març de 2006 se celebrà l’As-

semblea General de socis de la Societat

Catalana de Comunicació (SCC), en la

qual es va procedir a escollir la nova Jun-

ta Directiva, que quedà constituïda de la

manera com s’indica més amunt.

Activitats generals

XVI Conferència Anual a Girona. 

10 de juny de 2006, a l’Institut

d’Estudis Gironins.

El programa fou el següent:

— Homenatge a Llorenç Gomis,

soci de la SCC, a càrrec de Lluís Pastor.

— Taula rodona: «L’audiovisual

públic en el context de la globalització»,

Societat Catalana de Comunicació

Any de fundació: 1985

Junta Directiva

President: Josep M. Martí i Martí

Vicepresidenta: Maria Corominas i Piulats

Secretari: Martí Petit i Bozzo

Tresorer: Carles Singla i Casellas

Vocals: Carmina Crusafon i Baqués

Llúcia Oliva i de la Esperanza

Magda Sellés i Quintana

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

Nombre de socis: 117

amb la participació de Miquel Garcia (Te-

levisió de Catalunya), Joan M. Corbella

(Universitat Pompeu Fabra), Emili Pra-

do (Universitat Autònoma de Barcelona) i

Antoni Vidal (Ràdio Nacional d’Espanya).

— Presentació de comunicacions

per part dels socis i relació de tesis.

— Projecte CARHUS, de classifi-

cació de revistes en ciències socials i hu-

manitats, a càrrec de Lluís Rovira (De-

partament d’Universitats, Recerca i

Societat de la Informació de la Generali-

tat de Catalunya).

— Informe sobre l’estat de la co-

municació, a càrrec d’Enric Marín, secre-

tari de Comunicació del Govern de la Ge-

neralitat.
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— Dinar ofert per l’Ajuntament

de Girona.

— Visita facultativa a la tarda.

Activitats en col.laboració amb 

altres entitats

— La Societat col.labora, conjuntament

amb l’Associació d’Arxivers de Catalunya

i el Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Docu-

mentalistes de Catalunya, en el IX Col.lo-

qui Aula d’Història del Periodisme Diari

de Barcelona: «115 anys de La Vanguar-

dia. La documentació al servei de la his-

tòria». Organitzat conjuntament per l’A-

juntament de Barcelona i la Universitat

Pompeu Fabra, el 29 de maig de 2006, a

la Universitat Pompeu Fabra.

L’objectiu del IX Col.loqui fou la

trobada i l’intercanvi d’informació i punts

de vista entre investigadors en història del

periodisme, investigadors en documenta-

ció periodística i responsables d’arxius,

centres de documentació i biblioteques

sobre els arxius i fons documentals com a

font per a conèixer la història d’un diari.

El col.loqui es desenvolupà se-

guint el programa següent:

— Presentació: Jaume Guillamet,

coordinador de l’Aula Diari de Barcelona.

— Conferència: «La història de

La Vanguardia a grans trets», Josep M.

Casasús, Universitat Pompeu Fabra.

— Conferència: «Arxius i fons al

servei de la història», Pere Voltes, histo-

riador.

— Conferència: «Arxius indivi-

duals», Manuel Llanas i Anna Nogué, in-

vestigadors.

— Conferència: «Arxius i fons

empresarials», Carles Castro, professor de

la Universitat Pompeu Fabra i periodista

de La Vanguardia, i Carles Salmurri i

Mònica Sancho, Servei de Documentació

de La Vanguardia.

— Torn obert de paraules: mo-

derador Xavier Tarraubella, director de

l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barce-

lona.

Publicacions

Treballs de Comunicació, núm. 19 (se-

tembre 2005): XIV Conferència Anual

de la SCC. Informació, manipulació i

poder.

Treballs de Comunicació, núm. 20 (de-

sembre 2005): VII Congrés de l’Asso-

ciació d’Historiadors de la Comuni-

cació.
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Catalana de Llengua i Literatura (SCLL)

ha organitzat o ha participat en l’orga-

nització de les activitats següents:

Activitats

VI Col.loqui Internacional sobre

Verdaguer. Verdaguer: llengua, retòrica

i poètica

Institut d’Estudis Catalans, Universitat de

Vic, Ajuntament de Folgueroles, 10, 11 i

12 de novembre de 2005.

La SCLL va participar, conjunta-

ment amb la Societat Verdaguer, la Cà-

tedra Verdaguer i la Universitat de Vic,

en l’organització del VI Col.loqui Inter-

nacional Verdaguer, que es va inaugurar

a la seu de l’IEC el dia 10 de novembre

Societat Catalana de Llengua i Literatura

Any de fundació: 1986

Junta Directiva

President: August Bover i Font

Vicepresident: Josep Massot i Muntaner

Tresorera: Montserrat Alegre i Urgell

Secretari: Joan Anton Rabella i Ribas

Vocals: Joan Armangué i Herrero

Mila Segarra i Neira

Delegat de l’IEC: Josep Moran i Ocerinjauregui

Nombre de socis: 348

amb la conferència «Llengua i territori en

l’obra de Verdaguer», de Joan Veny, i que

va continuar el dia 11 a la Universitat 

de Vic (amb les conferències «Estructu-

res rítmiques a la prosa de Verdaguer»,

de Pere Ramírez Molas; «L’aigua i l’in-

comprensible: retòrica i argumentació a

l’Atlàntida», d’Amadeu Viana; «Els dos

registres lingüístics de la poesia de Ver-

daguer», d’Albert Rossich, i «La poètica

de la ficció en l’obra èpica», de Marga-

rida Aritzeta). La cloenda va tenir lloc el

dia 12 de novembre a l’Ajuntament de

Folgueroles amb la conferència «Verda-

guer i els escriptors mallorquins», a càr-

rec de Josep Massot i Muntaner.
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III Simposi Internacional «Vers 

una sintaxi històrica del català:

metodologia i objectius»

Seu Universitària de la Nucia, Alacant,

16, 17 i 18 de novembre de 2005.

La SCLL ha col.laborat en l’orga-

nització del III Simposi, realitzat a la Nu-

cia, que té com a finalitat l’elaboració

d’una sintaxi històrica de la llengua cata-

lana, i que porten a terme des de l’any

2003 conjuntament l’Institut Interuni-

versitari de Filologia Valenciana, la Seu

Universitària de la Universitat d’Alacant

a la Nucia i —des de la segona edició—

la Xarxa d’Excel.lència Europea TRA-

MICTEK. El primer simposi, l’any 2003,

es va centrar principalment en la planifi-

cació del projecte i en la delimitació del

corpus que n’havia de servir de base (el

Corpus Informatitzat del Català Antic

[CICA]), mentre que el segon, el 2004, va

tractar de definir el contingut i la meto-

dologia de la sintaxi des del punt de vis-

ta lingüístic. I en la darrera edició, el

2005, en que ja es va poder comptar amb

una primera versió del CICA, es va apro-

fundir en la delimitació de les possibili-

tats i els condicionaments de l’estudi dels

textos antics, i de fixar les fases i la cro-

nologia de realització de la sintaxi.

Les intervencions van ser les se-

güents:

— «Edició de la Vida de santa

Caterina de Sena (1499), de Miquel Pe-

res, i de la Història dels amors de País e

Viana (ca. 1499), traducció anònima. Al-

guns trets lingüístics», a càrrec d’Antoni

Ferrando.

— «Riu amunt i cap avall», a

càrrec de Sandra Montserrat.

— «Estar + gerundi en la llengua

medieval», a càrrec de Manuel Pérez Sal-

danya i Gemma Rigau.

— «L’ús de en i al + infinitiu

amb valor temporal (s. xiii-xvi)», a càr-

rec d’Emili Casanova.

— «El prefix (d)es en el català

antic», a càrrec de Josep Martines.

— «L’evolució dels verbs prefi-

xats del llatí al català», a càrrec de Víc-

tor Acedo.

— «Alguns aspectes de la forma i

la funció dels possessius», a càrrec de Jo-

sep M. Brucart, Montse Batllori i Manuel

Pérez Saldanya.

— «Adverbis temporals i aspec-

tuals: tipologia i sintaxi», a càrrec de Jau-

me Solà.

— «Nexes per a expressar la cau-

sa i la finalitat: un tast (s. xiii-xvi)», a càr-

rec de Carles Segura.

— «Sobre la construcció Per sar-

raÿns a preÿcar», a càrrec de Joan Furió.

— «Anàlisi del projecte de la sin-

taxi històrica del català: tractament in-

formàtic del corpus, metodologia, crono-

logia, recursos, distribució de continguts

i equips de treball», a càrrec de Joan Tor-

ruella, Manuel Pérez Saldanya i Josep

Martines.

— «(Im)perfectivitat i passiva: al-

gunes reflexions», a càrrec d’Anna Bartra.

021-MEMORIA 05-06 Fi5  11/12/08  11:26  Página 521



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

05
-2

00
6

522

— «Sujetos no nominativos en

catalán antiguo», a càrrec de Susann Fi-

scher.

— «L’article determinat i els

noms propis», a càrrec d’Aina Torrent.

— «La negació i els minimitza-

dors en català antic», a càrrec de Joan

Anton Rabella.

— «Els clítics del català antic en

entorns finits», a càrrec de Montse Bat-

llori, Ana-Maria Martins i Francisco Or-

dóñez.

— «La modalitat oracional: les

oracions interrogatives i exclamatives», a

càrrec de Xavier Villalba.

— «Els auxiliars de perfet en ca-

talà antic», a càrrec de Jaume Mateu i

Mar Massanell.

— «L’expressió de la conseqüèn-

cia en català antic», a càrrec de Montse

Batllori i Avel.lina Suñer.

— «Alternances del règim verbal

preposicional en català antic: l’auxiliar

començar», a càrrec de Jordi Ginebra.

I Jornada del Grup d’Estudis

Etnopoètics: «La biografia popular. 

De l’hagiografia al gossip»

Universitat Rovira i Virgili, Tarragona,

25 de novembre de 2005.

Aquesta Jornada, organitzada per

la SCLL, conjuntament amb el Departa-

ment de Filologia Catalana de la Univer-

sitat Rovira i Virgili, l’Arxiu de Tradi-

cions de l’Alguer i la Diputació de

Tarragona, es va iniciar amb la confe-

rència de Jordi Roca «Construir la bio-

grafia, ordenar la memòria» i va conti-

nuar amb la presentació de les comuni-

cacions inscrites. Posteriorment, durant

la sessió de la tarda, s’hi va presentar el

llibre de Caterina Valriu i Tomàs Vibot:

El rei En Jaume I, un heroi històric, un he-

roi de llegenda, a càrrec dels autors. I fi-

nalment, s’hi va portar a terme l’acte de

constitució del Grup d’Estudis Etnopoè-

tics, que forma part de la SCLL.

— Conferència de Josep Moran: «Nom

propi: significació i determinació»

Institut d’Estudis Catalans, 30 de no-

vembre de 2005.

Josep Moran va realitzar una con-

ferència sobre un dels aspectes menys es-

tudiats en l’àmbit de la lingüística cata-

lana: el nom propi des del punt de vista

de la significació.

— Jornada d’estudi en honor de Joan

Coromines

Universitat de València, València, 14 i 15

de desembre de 2005.

La SCLL va col.laborar en l’or-

ganització de la jornada dedicada a Joan

Coromines amb motiu de la celebració

del centenari del seu naixement, que es

va portar a terme a la Universitat de Va-

lència. El dia 14 es va realitzar la con-

ferència inaugural, a càrrec de Joseph

Gulsoy, i el dia 15, després de la inau-

guració de l’exposició sobre la biografia

i la bibliografia de Joan Coromines, s’hi
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van fer deu conferències, que són les se-

güents:

— «Joan Coromines, Josep Giner

i el País Valencià», a càrrec d’Antoni

Ferrando.

— «La presència d’Hispanoamè-

rica en l’obra de Joan Coromines», a càr-

rec de Juan Sánchez.

— «L’aportació del DECat a la

fonètica històrica catalana», a càrrec de

Joaquim Martí i Emili Casanova.

— «L’aportació de Joan Coromi-

nes a l’etimologia romànica», a càrrec de

Joan Veny.

— «Escorcollant la Divina comè-

dia amb ulls de toponimista a Pineda», a

càrrec de Xavier Terrado.

— «El procés de realitzar el DE-

Cat i l’OnCat», a càrrec de Max Cahner.

— «Valor literari del DECat», a

càrrec de Carles Duarte.

— «Els estrats en la llengua cata-

lana segons Coromines», a càrrec de Xa-

verio Ballester i Pietro Dini.

— «Els noms dels rius segons Joan

Coromines», a càrrec de Vicenç M. Rosselló.

— «Coromines i Josep Pla: dos

punts de la creació del mite», a càrrec de

Joan Ferrer.

Conferència de Mireia Aragay: 

«La revolució teatral de Harold Pinter»

Institut d’Estudis Catalans, 19 de desem-

bre de 2005.

Dins el cicle de conferències dedi-

cat als premis Nobel de l’any 2005, la

SCLL va coordinar la realització de la

conferència sobre el Premi Nobel de Li-

teratura concedit a Harold Pinter.

Presentació del llibre de Joan Peytaví i

Deixona: Catalans i occitans a la Cata-

lunya moderna: comtats de Rosselló i Cer-

danya, s. xvi-xvii

Institut d’Estudis Catalans, 19 de gener

de 2006.

La SCLL va organitzar la presen-

tació del llibre Catalans i occitans a la

Catalunya moderna: comtats de Rosselló

i Cerdanya, s. XVI-XVII: presentació histò-

rica i transcripció del fogatge català de

1553, del registre de la taxa del Batalló

de 1643 i de les dues llistes dels immi-

grants occitans de 1542-1543 i 1637, a

la zona de la Catalunya del Nord, de

Joan Peytaví i Deixona.

Parlar i escriure. L’impacte del

llenguatge sobre l’escriptura

Institut d’Estudis Catalans, 9, 16, 23 i

30 de març de 2006.

El professor Miquel Siguan, de la

Universitat de Barcelona, va impartir un

curs sobre llengua i escriptura al llarg de

quatre sessions, cadascuna dividida en

dues classes:

— «L’impacte del llenguatge so-

bre l’escriptura» i «El llenguatge abans

de l’escriptura». 9 de març.

— «Societats amb escriptura» i

«La reflexió sobre el llenguatge i el co-

neixement a Grècia». 16 de març.
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— «La interpretació del text sa-

grat» i «Llibres, racionalitat i progrés».

23 de març.

— «Escriptura i subjectivitat» i

«La llengua escrita com a norma». 30 de

març.

Presentació del volum monogràfic 

de la Catalan Review: Barcelona and

Modernity

Institut d’Estudis Catalans, 28 de març

de 2006.

La SCLL i la North American Ca-

talan Society van organitzar la presenta-

ció del volum monogràfic de la Catalan

Review, titulat Barcelona and Modernity,

publicat amb motiu del vintè aniversari

d’aquesta revista. En la presentació van

intervenir Brap Epps, Jordi Castellanos,

Llorenç Comajoan i August Bover.

I Jornades d’Intercanvi Cultural. 

Els escriptors mallorquins i 

Jacint Verdaguer

Mallorca, 28, 29 i 30 d’abril de 2006.

La SCLL va organitzar les I Jor-

nades d’Intercanvi Cultural conjunta-

ment amb la Càtedra Ramon Llull de la

Universitat de les Illes Balears, la Càtedra

Verdaguer d’Estudis Literaris de la Uni-

versitat de Vic i la Societat Verdaguer, i

amb la col.laboració de l’Institut d’Estu-

dis Baleàrics, la Institució de les Lletres

Catalanes, la Societat Arqueològica

Lul.liana i la Fundació Rotger-Villalon-

ga. El divendres 28 d’abril, Josep Massot

va fer la conferència inaugural, «Verda-

guer i Mallorca», a la seu de la Societat

Arqueològica Lul.liana a Palma. L’ende-

mà, els actes es van traslladar al matí a

Miramar, on Joaquim Molas va fer la con-

ferència «Les lectures lul.lianes de Ver-

daguer», i a Son Masroig i Deià, on es van

fer lectures de textos; posteriorment, a

partir de migdia, a Valldemossa, on es va

visitar la cartoixa i on Damià Pons va rea-

litzar la conferència: «1906: un any de

glòria per a la cultura catalana; l’apor-

tació mallorquina». L’últim dia, diumen-

ge 30, els participants van començar amb

la visita a les Cases Velles de Formentor,

on Carme Bosch va pronunciar la confe-

rència «La petita pàtria dins la poesia de

Costa i Llobera», van continuar amb una

visita al mirador de Cala Figuera i van

acabar a Pollença, on van dinar i van vi-

sitar la casa pairal de Costa i Llobera.

Acte d’homenatge a Gumersind Gomila

en el centenari del seu naixement

Institut d’Estudis Catalans, 8 de juny 

de 2006.

La SCLL va organitzar un acte

d’homenatge a Gumersind Gomila amb

motiu del centenari del seu naixement en

què van participar Mateu Martínez Mar-

tínez, Àngel Mifsud Ciscar, Michel Bour-

ret i Ismael Pelegrí i Pons.

Publicació

Llengua & Literatura, núm. 17 (2006).
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Societat Catalana de Tecnologia

Any de fundació: 1986

Junta Directiva

President: Estanislau Tomàs i Morera

Tresorera: Alícia Casals i Gelpí

Secretari: Marc Barracó i Serra

Vocals: Josep Arnaldos i Viger

Ricard Bosch i Tous

Joaquim Casal i Fàbrega

Josep M. Fuertes Armengol

Ramon Izquierdo i Clemente

Josep Juanbaró i Portella

Àngel Ros Domingo

Josep Salvans i Tor

M. Clara Torrens i Mazzei

Jeroni Xampeny i Baró

Delegat de l’IEC: Vacant

Nombre de socis: 85

Assemblea

La Societat celebrà l’Assemblea General

de socis el dia 22 de novembre de 2005 

a la seu de l’Institut i durant la qual

s’aprovaren els comptes de l’any an-

terior.

Conferències

— «Una aproximació a la creació d’em-

preses i el desenvolupament sostenible: el

projecte FORCREST», a càrrec de M. Cla-

ra Torrens, responsable de les relacions

internacionals del programa Innova de

la Universitat Politècnica de Catalu-

nya. 4 d’octubre de 2005.

— «Nanorobòtica i nanomedici-

na. Aplicacions de les nanotecnologies a

l’àmbit de la salut», a càrrec de Josep Sa-

mitier, catedràtic de la Universitat de Bar-

celona i vicerector de Política Internacio-

nal d’aquesta Universitat. 13 de desembre

de 2005.
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— «Indústria tèxtil: línies d’inno-

vació», a càrrec de Josep M. Canal Arias,

catedràtic del Departament d’Enginyeria

Tèxtil i Paperera de la Universitat Politèc-

nica de Catalunya. 11 de gener de 2006.

— «El procés d’integració tarifà-

ria del transport públic a la regió metro-

politana de Barcelona», a càrrec de Xavier

Roselló Molinari, doctor en enginyeria in-

dustrial, professor associat de l’Escola

Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial

de Barcelona de la Universitat Politècni-

ca de Catalunya i director tècnic adjunt de

l’Autoritat del Transport Metropolità

(ATM). 23 de febrer de 2006.

— «Anàlisi i interpretació de se-

nyals biomèdics. Aportacions de l’en-

ginyeria biomèdica al diagnòstic i a la

monitorització», a càrrec de Raimon Jané,

investigador de la Universitat Politècnica

de Catalunya i coordinador del programa

de doctorat en Enginyeria Biomèdica de

la Universitat Politècnica de Catalunya.

6 d’abril de 2006.

— «La propulsió elèctrica en mo-

tors submergits. Cas particular de 200 N

de propulsió nominal», a càrrec de Vicenç

Olivella i Blanco i Jordi Pou i Pratdesaba,

enginyers industrials. 20 d’abril de 2006.

— «Instrumentació òptica aplica-

da a l’enginyeria mecànica», conferència

a càrrec de Joan Antó i Roca, professor 

de la Universitat Politècnica de Catalunya

i antic director tècnic de Telstar. 28 d’a-

bril de 2006.

— «El transport d’energia elèc-

trica, complexitat i apagades», a càrrec

de Martí Rosas Casals, enginyer indus-

trial del Departament de Màquines i Mo-

tors Tèrmics de la Universitat Politècni-

ca de Catalunya i antic director tècnic de

Telstar. 22 de juny de 2006.
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Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica

Any de fundació: 1991

Junta Directiva

President: Antoni Roca i Rosell

Vicepresident: Josep Pardo i Tomàs

Secretària: Mònica Rius i Piniés

Tresorer: Pere Grapí i Vilumara

Vocals: Francesc X. Barca i Salom

Pasqual Bernat i López

Àngel Calvo i Calvo

Josep M. Camarasa i Castillo

Jordi Ferran i Boleda

Pere de la Fuente i Collell

Lluís Garrigós i Oltra

Àlvar Martínez Vidal

Agustí Nieto i Galan

Josep M. Parra Serra

Mercè Piqueras i Carrasco

Roser Puig i Aguilar

Carles Puig i Pla

Xavier Roqué i Rodríguez

Vicent L. Salavert i Fabiani

Emma Sallent del Colombo

Josep Miquel Vidal i Hernández

Alfons Zarzoso i Orellana

Delegat de l’IEC: David Jou i Mirabent

Nombre de socis: 273
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Col.loquis

«Networks of knowledge: medicine in

Early Colonial India, c. 1750-1830», a

càrrec de Mark Harrison (Unitat Wellcome

per la Història de la Medicina, Universitat

d’Oxford); «Criollos ilustrados y el deba-

te sobre el clima en el Nuevo Reino de

Granada», a càrrec de Mauricio Nieto

(Departament d’Història, Universitat dels

Andes, Bogotà); «A che cosa serve la di-

vulgazione scientifica? Il successo della

“scienza per tutti” in Italia e in Europa tra

Otto e Novecento», a càrrec de Paola Go-

voni (Departament de Filosofia, Univer-

sitat de Bolonya); «Mécanique et aviation

en France, première moitié du xxe siècle:

recomposition de la discipline et du milieu

des mécaniciens», a càrrec de Claudine

Fontanon (Escola d’Alts Estudis en Cièn-

cies Socials de França (EHESS) - Centre

Alexandre Koyré); «History, literature or

moral tale? The uses of scientific bio-

graphy», a càrrec de Thomas Söderqvist

(Medical Museion, Universitat de Copen-

hagen); «El derecho a la satisfacción se-

xual: una propuesta ilustrada», a càrrec de

John Christian Laursen (Departament

de Ciència Política, Universitat de Cali-

fòrnia, Riverside); «De Descartes a New-

ton: el nacimiento de la matemática mo-

derna», a càrrec de Marco Panza (Equip

REHSEIS, Centre Nacional de la Recer-

ca Científica [CNRS] i Universitat de Pa-

rís 7).

Seminaris

Seminaris a Osona

«Agronomia i tècniques agrícoles en el

segle xix», a càrrec de Jordi Cartañà (Uni-

versitat de Barcelona); «Instruments cien-

tífics antics per a un nou projecte de divul-

gació: el Museu d’Història de la Medicina

de Catalunya», a càrrec d’Alfons Zarzoso

(Museu d’Història de la Medicina de Cata-

lunya); «Tradició tintòria catalana: Josep

Vallhonesta i Vendrell (1835-1899)», a

càrrec de Ricard Duran (Centre d’Estu-

dis d’Història de les Ciències [CEHIC]) -

Universitat Autònoma de Barcelona).

Jornades

1905-2005 eclipsi solar. Jornades 

de commemoració i estudi

Els dies 9 i 10 de setembre de 2005 es va

commemorar a Mallorca el centenari de

l’eclipsi solar del 1905. L’acte estava or-

ganitzat, entre altres entitats, per la Uni-

versitat de les Illes Balears i la Societat

Catalana d’Història de la Ciència i de la

Tècnica (SCHCT).

II Jornada Antoni Quintana Marí

El dissabte 19 de novembre de 2005 va

tenir lloc la II Jornada Antoni Quintana.

La conferència de Fabio Bevilacqua (De-

partament de Física Alessandro Volta,

Universitat de Pavia), «Einstein: física,

filosofia i drets humans» estava inclosa

en el programa dels Col.loquis. Un any

més, cal destacar la gran qualitat dels

treballs presentats al Premi Antoni Quin-
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tana Marí, de manera que es varen ator-

gar tres mencions a més a més del premi.

La guanyadora és una obra de conjunt

sobre Orfila realitzada des de l’IES Joan

Oliver de Sabadell.

Jornada de joves investigadors

Del 18 al 20 de novembre va tenir lloc, a

València, la I Trobada de Joves Investi-

gadors en Història de la Ciència. El nivell

de les comunicacions va ser força alt, amb

una diversitat temàtica que no va ser obs-

tacle per a trobar punts de contacte.

També hi va haver un debat molt inte-

ressant sobre l’estat de la recerca en his-

tòria de la ciència.

Altres

Durant el 2005 es va celebrar l’Any Mun-

dial de la Física. Entre les darreres apor-

tacions a aquesta commemoració, desta-

quem l’article d’Emma Sallent i Antoni

Roca aparegut a la Revista de Física

(http://www.scfiec.org/revista/numamf/

salroc.pdf) sobre el sopar que Rafael Cam-

palans oferí a Albert Einstein el dia 27 de

febrer de 1923 durant la seva estada a

Barcelona. Precisament, la SCHCT, con-

juntament amb la Societat Catalana de

Física, va organitzar el 30 de novembre a

l’Escola Industrial de Barcelona un sopar

recordant-ne aquell altre de 1923. Les

activitats de l’Any Mundial de la Física

varen culminar amb un acte solemne al

Parlament de Catalunya, que en suposà

la cloenda formal.

Els conferenciants al Col.legi Ma-

jor Ramon Llull d’aquest curs han estat

Agustí Camós Cabeceran (CEHIC) amb

«Errors històrics en l’explicació de la teo-

ria de l’evolució», el 24 de novembre de

2005; Carles Puig i Pla (Universitat Po-

litècnica de Catalunya), amb «L’enginy

tecnològic xinès fins al segle xvi», el 21 de

març de 2006, i Francesc X. Barca i Sa-

lom (Universitat Politècnica de Catalu-

nya), amb «Argos, un reactor a la Diago-

nal de Barcelona», el 19 abril de 2006.

La SCHCT ha col.laborat en l’or-

ganització del Workshop International

«Isotopes: Science, Medicine and Industry

in the 20th Century», que es va celebrar

a la Universitat Autònoma de Barcelona

i a la seu de l’IEC de l’1 al 3 de desembre.

El workshop va comptar amb la presèn-

cia de catorze investigadors i es publica-

rà un volum col.lectiu amb les contribu-

cions presentades. També cal dir que la

nostra Societat s’ha adherit als actes de

celebració dels deu anys del CEHIC.

La nostra Societat ha participat

en el «Debat curricular» que ha iniciat el

Departament d’Educació de la Generali-

tat proposant que hi hagi cabuda per a

ampliar —tant a l’ESO com a batxille-

rat— les activitats relacionades amb la

història de la ciència.

La nostra Societat ha signat el

«Document de Gandia» —sorgit arran del

curs El regeneracionismo en España: po-

lítica, educación, ciencia y sociedad—, en

el qual es proposa que les institucions que
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la signin (Asociación Española de Histo-

ria de la Educación, Sociedad Española

de Historia de la Medicina i Sociedad Es-

pañola de Historia de las Ciencias y de las

Técnicas) treballin de manera conjunta i

en col.laboració per tal de donar difusió a

les activitats que organitza cada entitat,

afavorir la reciprocitat en l’assistència de

membres de les entitats involucrades en

congressos, cursos i altres activitats orga-

nitzades per les institucions esmentades o

afavorir l’estudi interdisciplinari dels ac-

tes que s’organitzin.

La nostra Societat forma part del

Patronat de la Fundació Concòrdia Far-

macèutica, que ha continuat la seva tas-

ca de preservació del patrimoni històric

de la farmàcia. Cal destacar la preserva-

ció del mobiliari de la farmàcia Carbo-

nell, de Barcelona.

Han continuat les accions per a la

preservació del conjunt fabril de Can Ri-

cart, a Barcelona. La Societat ha donat

difusió dels diferents documents a través

del seu web i ha donat suport a diferents

actes i mobilitzacions.

La SCHCT va donar suport al

Col.loqui d’Història de la Tècnica «L’ar-

ribada de la segona revolució industrial

a Catalunya», celebrat el 23 de març de

2006 i organitzat pel Centre de Recerca

per a la Història de la Tècnica (Escola

Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial

de Barcelona) i la Càtedra UNESCO de

Tècnica i Cultura (ambdues entitats vin-

culades a la Universitat Politècnica de

Catalunya).

El juliol de 2006 es va constituir

formalment el Comité Español de Histo-

ria de la Ciencia, com a representació ofi-

cial a l’International Council for Science

(ICSU). El componen sis persones, dues

per cada una de les tres entitats que per-

tanyen a la Division of History of Science

and Technology, de la International Union

of History and Philosophy of Science. La

presidència i secretaria del Comitè serà

per torn. El president i vicepresident de

la Societat en formen part com a vocals.

Publicacions

Entre les publicacions, podem esmentar el

llibre de Blai Llopis La peripècia de la

vida i obra del doctor Miquel Oleo Qua-

drado: Un metge menorquí del segle XVIII,

publicat per l’Institut Menorquí d’Estudis.

Ictineu: Butlletí de la Societat Catalana

d’Història de la Ciència i de la Tèc-

nica, núm. 22 (tardor 2005).

Ictineu: Butlletí de la Societat Catalana

d’Història de la Ciència i de la Tèc-

nica, núm. 23 (primavera 2006).
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Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

Any de fundació: 1993

Junta Directiva

President Josep Obiols i Salvat

Vicepresident: Josep M. Ventura Ferrero

Tresorer: Andrés Gavilan Bravo

Secretari: Enric Bota i Prieto

Vocals: M. Josep Rosselló Borredà

Teresa Raventós Joaquín

Ramon Viader i Guixà

Eusebi Puyaltó i Ballart

Francesc Malgosa Granja

Marta Gimeno Alonso

Víctor Serra Raventós

Delegat de l’IEC: Damià Barceló i Cullerés

Nombre de socis: 334

Conferències

Organitzades per l’Associació Catalana

de Ciències de l’Alimentació (ACCA),

conjuntament amb l’Ajuntament de Bar-

celona, en els locals de l’IEC, dins el pro-

grama d’activitats «Alimentació, cuina 

i gastronomia a Barcelona». Foren les

següents:

— «De l’art a la tecnologia en la

gastronomia», a càrrec de Fernando Aba-

día, d’ILPRA Systems España. 15 de se-

tembre de 2005.

— «Parlem del vi i de la salut», a

càrrec de María del Carmen de la Torre.

20 d’octubre de 2005.

— «VICATEST. Estadística i

plaer: degustació de vins», amb la col.la-

boració de la Universitat Politècnica de

Catalunya, de l’Institut Químic de Sarrià

(IQS), de l’ambaixada de França a Es-

panya, entre d’altres. 20 d’abril de 2006.

— «Els aliments actuals i la sa-

lut», a càrrec de M. Josep Rosselló Borre-

dà, a Igualada, en col.laboració amb l’Au-

la d’Extensió Universitària. 15 de maig

de 2006.
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— «La indústria alimentària està

lligada al nostre sector agrari?», a càrrec

de Josep Obiols, dins la XXI Jornada d’A-

gricultura a Prada, Universitat Catalana

d’Estiu. 19 d’agost de 2006.

Jornades científiques

— El dia 1 de desembre de 2005 s’orga-

nitzà la jornada científica «Aplicació de

l’anàlisi sensorial en l’avaluació de la qua-

litat dels aliments». Es féu amb la col.la-

boració de la Universitat de Vic, l’Institut

de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

(IRTA) de Monells i la col.laboració de

l’empresa SILLIKER. S’hi presentaren les

ponències següents:

• «Reflexió sobre les necessitats

d’innovació en la predicció de l’èxit dels

productes alimentaris al mercat», a càrrec

de Teresa Raventós, de la Junta de l’ACCA.

• «Nous mètodes per avaluar l’ac-

ceptabilitat dels aliments», a càrrec de

Guillermo Hough, de l’Instituto Superior

Experimental de Tecnología Alimentaria.

• «Aplicacions de l’anàlisi senso-

rial a la indústria alimentària», a càrrec

de Dolors Santos, de CEINAL (grup SI-

LLIKER).

• «Percepció del consumidor de

la qualitat sensorial dels aliments», a càr-

rec de Miquel Sánchez Romera, de l’Es-

guard de Llavaneres.

• «L’anàlisi sensorial en el pernil

adobat: aspectes més destacables a con-

siderar», a càrrec de Luis Guerrero, de

l’IRTA de Monells.

— El 14 de desembre de 2005 se

celebrà la jornada «Ciència i tecnologia

dels aliments al començament del segle

xxi», amb la presentació de les ponències

següents:

• «Tecnologies emergents per a la

conservació dels aliments», a càrrec de

Josep M. Montfort, de l’IRTA de Monells.

• «Virus emergents», a càrrec

d’Andreu Bosch, de la Universitat de

Barcelona.

• «La innovació tecnològica als

envasos alimentaris», a càrrec de Ramon

Català, de l’Institut d’Agroquímica i Tec-

nologia dels Aliments (IATA) de València.

• «Aliments funcionals per a 

una dieta personalitzada», a càrrec de

Montserrat Rivero, dels Laboratoris Or-

desa.

• «Els pinsos industrials. Segu-

retat o risc?», a càrrec de Francesc Pu-

chal, de la Universitat Autònoma de Bar-

celona.

• «Aqüicultura», a càrrec de José

Alfonso Canicio, de Canicio Consulting de

Manlleu.

• «Llenguatge de la tecnologia

dels aliments. Terminologia alimentària i

vocabulari comestible», a càrrec de Car-

les Riera, de la Universitat Ramon Llull.

• «Immigració i pràctiques ali-

mentàries», a càrrec de Jesús Contreras,

de la Universitat de Barcelona.

• «La percepció per part del con-

sumidor de l’oferta voluntària», a càrrec

de José Luis Nueno, de l’IESE.

021-MEMORIA 05-06 Fi5  11/12/08  11:26  Página 532



SO
C

IE
T

A
T

S 
FI

L
IA

L
S

533

Aquesta jornada la clogué Salva-

dor Alegret, vicepresident de l’Institut

d’Estudis Catalans i soci de l’Associació.

— El 26 de maig de 2006 es du-

gué a terme la jornada «Formació en tec-

nologia dels aliments», amb la presenta-

ció de ponències sobre la diversitat de

coneixements que convergeixen en la ca-

dena alimentària, amb la revisió dels es-

tudis reglats que actualment es dicten a

Catalunya, com ara cicles formatius, es-

tudis universitaris de primer i segon cicle

i estudis de postgrau. Aquesta jornada

tingué lloc a la Fundació Universitat de

Lleida.

— El 15 de juny de 2006 se cele-

brà la jornada «Seguretat alimentària en

les instal.lacions industrials dels establi-

ments alimentaris». Manresa.

Publicacions

Butlletí de l’Associació Catalana de Cièn-

cies de l’Alimentació, núm. 5 (octubre

2005).

Butlletí de l’Associació Catalana de Cièn-

cies de l’Alimentació, núm. 6 (febrer

2006).

TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments,

núm. 8 (novembre 2005).

TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments,

núm. 9 (maig 2006).
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Activitats

Al llarg del curs 2005-2006, la Societat

Catalana d’Estudis Hebraics ha dedicat

un gran esforç a la redacció final del Dic-

cionari hebreu-català, la preparació del

qual ha durat uns quants anys. Una bona

part de l’obra ja està acabada. La compi-

lació d’aquest diccionari —duta a terme

per Joan Ferrer, Eduard Feliu i Pere Ca-

sanellas, principalment— ha comportat

la manipulació i adequació d’un progra-

ma informàtic adient per a aquest tipus

de treball, i la incorporació de citacions

d’autors israelians contemporanis (origi-

nal i traducció) per a l’exemplificació de

moltes entrades, cosa que serà una de les

singularitats d’aquest primer diccionari

hebreu modern - català.

Societat Catalana d’Estudis Hebraics

Any de fundació: 1995

Junta Directiva

President: Eduard Feliu i Mabres

Secretari: Jordi Casanovas i Miró

Tresorer: Pere Casanellas i Bassols

Vocals: Prim Bertran i Roigé

Joan Ferrer i Costa

Manel Forcano i Aparicio

Delegada de l’IEC: Maria Teresa Ferrer i Mallol

Nombre de socis: 68

La Societat ha continuat també la

compilació de la base de dades bibliogrà-

fica sobre la història dels jueus de la Co-

rona de Catalunya-Aragó, la qual conté

actualment gairebé 3.600 fitxes en format

informàtic. Aquestes fitxes, fruit de l’exa-

men directe de les obres, del buidatge sis-

temàtic de les revistes més importants del

nostre camp i de recerques bibliogràfiques

exhaustives en publicacions i catàlegs de

biblioteques universitàries de tot el món,

seran aviat una eina de treball indispen-

sable per als estudis hebraics. En aquests

moments considerem la possibilitat de fer-

les accessibles a través de la pàgina web

de la nostra Societat, en comptes d’impri-

mir-les en forma de llibre. En el camp de

la recerca bibliogràfica, tenim obertes ex-
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tenses bibliografies sobre publicacions

que contenen la bibliografia d’erudits 

—més de sis-cents— del món antic i me-

dieval (arqueòlegs, historiadors, lingüis-

tes, etc.). D’altres bibliografies importants

que posem a disposició de l’estudiós, i que

en una primera part ja han estat publica-

des a les pàgines de la revista Tamid són:

sobre l’ús i l’estudi de l’hebreu a l’edat

mitjana, sobre l’arameu del Talmud de

Babilònia i sobre inventaris, testaments i

notícies de llibres hebreus medievals.

Hem acabat i lliurat al Servei Edi-

torial de l’Institut els materials que han

de configurar el número 5 de la revista

Tamid, la qual inclourà la traducció de

l’hebreu de documents relatius als avalots

de 1391 i un llibre de comptes de la co-

munitat jueva de Girona de 1443. Hem

començat a preparar els primers treballs

per al número 6.

Alguns dels nostres membres han

continuat impartint classes d’hebreu a les

universitats de Barcelona i de Girona.

Joan Ferrer i Costa representà la nostra

Societat en el Simposio de la Asociación

Española de Estudios Hebreos y Judíos

celebrat a Àvila els dies 1, 2 i 3 de juny

de 2006, i féu diverses conferències sobre

la història del judaisme en la seu de l’Ins-

titut d’Estudis Nahmànides de Girona.

D’altra banda, estem perfilant un

projecte d’història dels jueus als Països

Catalans juntament amb Eliseu Climent,

de l’Editorial Tres i Quatre de València,

en el qual participaran diversos membres

de la nostra Societat.

Publicació

Tamid, núm. 5 (2004-2005). [En prepa-

ració]
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