
1. Selecció d’activitats ordenades cronològicament

11 de setembre de 2005
Ofrena floral al monument de Rafael Casanova
Una representació del Consell Permanent, membres i treballadors de l’Institut es van sumar a la tradició popular

d’homenatge als màrtirs de 1714 amb una ofrena floral al monument de Rafael Casanova, a Barcelona.

Salvador Giner pronuncià la conferència «Catalunya a la cruïlla» a la Universitat de Vic per a commemorar la Diada

Nacional de Catalunya.

16 al 18 de setembre de 2005
Societat Catalana de Matemàtiques. EMS-SCM Joint Mathematical Weekend
La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) va organitzar un congrés, conjuntament amb la European Mathematical

Society (EMS), a la Universitat de Barcelona, en què es van oferir cinc conferències plenàries i diverses sessions paral·leles

sobre la combinatòria i teoria de grafs, els sistemes dinàmics, les equacions en derivades parcials d’evolució i càlcul de

variacions, la teoria de mòduls i representacions d’àlgebres, i la geometria no commutativa.

17 d’octubre de 2005
Inauguració del curs acadèmic de l’Institut Menorquí d’Estudis
La sessió inaugural del curs 2005-2006 de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), entitat adherida a l’Institut d’Estudis

Catalans des de l’any 2000, fou presidia pel secretari general de l’IEC, Joandomènec Ros. Joan Hernández, de l’IME, impartí

la conferència «El pensament econòmic de Francesc Marçal: un lul·lista menorquí del segle XVII».

17 d’octubre a l’1 de juny de 2006
Secretaria Científica. Cicle de conferències magistrals
La Secretaria General coordinà un nou cicle de conferències magistrals, destinat a la difusió dels coneixements científics a la

societat. Hi intervingueren: Ernesto Capanna (Universitat La Sapienza de Roma), Francisco Ruiz Berraquero (Universitat de

Sevilla), Ramón Núñez (Museos Científicos Coruñeses) (fotografia 1), James Testa (Institute for Scientific Information -

Thomson), Mary Nash (Universitat de Barcelona), Misericòrdia Ramon (Universitat de les Illes Balears), Elisabeth Kessler

(revista Ambio), Martí Vall (Unitat d’Infeccions de Transmissió Sexual), Carlo Alberto Redi (Universitat de Pavia), Sheldon

Glashow (Universitat Harvard), Lynn Margulis (Universitat de Massachusetts a Amherst) i Roald Hoffmann (Universitat

Cornell).
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26 d’octubre de 2005
Inauguració del curs 2005-2006
Amb la presència del conseller primer de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, tingué lloc la sessió inaugural del curs

acadèmic: Joandomènec Ros, secretari general de l’IEC, llegí la Memòria del curs 2003-2004 i Pere Roca, membre de la

Secció de Ciències i Tecnologia, impartí la lliçó inaugural «Antoni Gaudí i el disseny estructural» (fotografia 2). A més, es

rendí homenatge a la musicòloga valenciana Matilde Salvador.

26 d’octubre de 2005
Amics de l’Art Romànic. Sessió científica a Perpinyà
La Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà acollí una jornada d’estudi organitzada pels Amics de l’Art Romànic que

tenia com a tema: «La pintura mural romànica als dos vessants del Pirineu: historiografia i restauració», que inclogué els

parlaments de Pere Rovira i de Xavier Barral.

3 de novembre de 2005
Societat Catalana de Biologia. Sessió inaugural
El cardiòleg català establert a Nova York Valentí Fuster inaugurà el curs acadèmic amb la conferència «Els tres grans reptes

de la biomedicina d’avui» (fotografia 3).

3 de novembre de 2005
Societat Catalana d’Economia. Lliurament del X Premi Catalunya d’Economia
El president de Caixa d’Estalvis de Catalunya, entitat patrocinadora, lliurà el X Premi Catalunya d’Economia a Xavier Vives

i a Lluís Torrens pel treball Estratègies de les àrees metropolitanes europees davant de l’ampliació de la Unió Europea

(fotografia 4).

7 de novembre de 2005
Secció de Ciències Biològiques. Sessió de recepció
Jaume Terradas va pronunciar el discurs «Societats i ecosistemes: una visió evolutiva» durant la sessió de recepció com a nou

membre numerari de l’Institut adscrit a la Secció de Ciències Biològiques. Terradas fou impulsor de la creació del Centre de

Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, del qual fou director del 1988 al 1998.
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19 de novembre de 2005
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Jornada
La II Jornada sobre la Història de la Ciència i l’Ensenyament Antoni Quintana Marí serví per a debatre la problemàtica

entorn de les interaccions entre la història de la ciència i l’ensenyament, així com per a afavorir la comunicació i la

col·laboració entre professors i historiadors de la ciència.

26 i 27 de novembre de 2005
Societat Catalana de Musicologia. Jornades d’estudi
La Societat Catalana de Musicologia va participar en les jornades d’estudi Ramon Carnicer i Batlle (1789-1855), a Tàrrega,

amb una assemblea ordinària, amb la conferència de Francesc Fontbona «El romanticisme artístic a l’època de Ramon

Carnicer», així com amb la presentació de comunicacions i articles per a la Revista Catalana de Musicologia.

28 de novembre de 2005
Societat Catalana de Filosofia. Conferència inaugural
La Societat Catalana de Filosofia inaugurà el curs 2005-2006 amb la conferència «Per a una fenomenologia de l’espera», a

càrrec del professor Nicolas Grimaldi, de la Universitat París-Sorbona.

1 de desembre de 2005
Societat Catalana d’Ordenació del Territori. Presentació de l’Anuari territorial 
de Catalunya 2004
La Societat Catalana d’Ordenació del Territori féu la presentació de l’Anuari territorial de Catalunya 2004, una eina per a

l’anàlisi territorial, amb informació sobre l’evolució del territori des del punt de vista dels diferents agents implicats.

12 de desembre de 2005
Societat Catalana d’Estudis Clàssics. Conferència
La Societat Catalana d’Estudis Clàssics organitzà la conferència «Il mondo come artefatto: caos e cosmo nel Timeo di

Platone», a càrrec del professor Mario Vegetti, de la Universitat de Pavia.
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13 al 19 de desembre de 2005
Secretaria Científica. Cicle de conferències «Els premis Nobel de l’any 2005»
La Secretaria Científica, amb la col·laboració de les societats filials de l’Institut relacionades amb les matèries sobre les quals

la Royal Swedish Academy of Sciences concedeix els premis Nobel, organitzà un cicle de conferències a càrrec d’especialistes

per a tractar la temàtica dels premis (fotografia 5).

14 de desembre 2005
Societat Catalana de Física. Cloenda de l’Any Mundial de la Física
En l’acte, presidit pel president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, es van pronunciar dues conferències, a càrrec

dels físics Ignacio Cirac i Miquel Salmeron, i es van llegir les conclusions de la jornada «La física a Catalunya», que havia

tingut lloc al Parlament el 27 d’abril de 2005.

14 de desembre de 2005
Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació. Jornada
L’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació organitzà la jornada «Ciència i tecnologia dels aliments al començament

del segle XXI», que s’estructurà en tres grups de ponències dedicades a l’anàlisi dels aspectes relatius a tecnologies,

ingredients i consum dels aliments.

16 i 17 de desembre de 2005
Secció Filològica. Jornades a Morella
Les Jornades foren organitzades amb l’Ajuntament d’aquesta vila. Les intervencions, sobre la llengua catalana i els parlars

específics de les comarques del nord del País Valencià i del sud de Catalunya, foren a càrrec de Joan Martí i Castell

(president de la Secció Filològica), Joaquim Puig (alcalde de Morella), Miquel Àngel Pradilla, Germà Colón, Ernest Querol,

Vicent Pitarch, Lluís B. Meseguer, Andreu Carranza, Joan Beltran i Josep Panisello († 2006).

19 de desembre de 2005
Aprovació del domini .cat
El Departament de Comerç dels Estats Units va autoritzar la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

(ICANN) a crear el domini .cat, un domini genèric amb accés restringit a la comunitat lingüística i cultural catalana a

Internet (fotografia 6).
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11 de gener de 2006
Signatura del contracte programa (2005-2008)
El conseller primer de la Generalitat, Josep Bargalló, i el president de l’Institut, Salvador Giner, van signar al Palau de la

Generalitat el contracte programa per al quadrienni 2005-2008 (fotografia 7).

19 de gener de 2006
Homenatge a Ernest Lluch
Amb motiu del cinquè aniversari de l’assassinat d’Ernest Lluch, l’Institut se sumà a la iniciativa de la Fundació Ernest Lluch

de retre-li un homenatge cívic i acadèmic en un acte presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall,

acompanyat del president de l’IEC, Salvador Giner, i del president de la Fundació Ernest Lluch, Fabià Estapé (fotografia 8).

20 de gener de 2006
Secció Històrico-Arqueològica. Publicació
L’edició de les actes de la VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, número IX de les monografies de la Secció Històrico-

Arqueològica, ha estat feta en col·laboració amb l’Ajuntament de València, la Universitat de València, la Universitat de

Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta obra aplega trenta-sis ponències de diferents investigadors, que

presenten una nombrosa documentació arqueològica i un ampli estat de la qüestió de les realitats urbanes tardoantigues a la

península Ibèrica i a les illes Balears.

20 de gener de 2006
Societat Catalana d’Estudis Jurídics. Conferència
La Societat Catalana d’Estudis Jurídics organitzà, conjuntament amb l’Associació d’Antics Alumnes del Magister Lucentinus

(Universitat d’Alacant) i amb la Secció de Dret de la Competència de la Comissió de Cultura de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats

de Barcelona, la conferència «La situación actual y las perspectivas futuras del sistema comunitario de marcas», a càrrec

d’Alberto Casado Cerviño, vicepresident de l’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior d’Alacant.
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23 de gener de 2006
Societat Catalana d’Economia. Cicle de conferències
La Societat Catalana d’Economia va organitzar un cicle de deu conferències, agrupades sota el títol «Temes clau de

l’economia catalana, reptes i respostes». Hi intervingueren: Antoni Serra i Ramoneda, Alfred Pastor, Joaquim Trigo, Jordi

Gual, Marcel Planellas, David Urbano, Joaquim Prats, Josep Soler, Josep Maria Surís, Isabel Busom, Pere Lleonart, Carles

Mendieta i Guillem López Casasnovas (fotografia 9).

23 i 24 de gener de 2006
Societat Catalana de Química. Trobada de joves investigadors
La Societat Catalana de Química organitzà la Quarta Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans, al Campus de

Cappont de la Universitat de Lleida, que consistí en tres conferències plenàries, una taula rodona integrada per especialistes

i la presentació de seixanta comunicacions orals, distribuïdes en vuit simposis, per part de joves investigadors.

31 de gener de 2006
Presentació del número 70 de les «Notes d’Estudi», Resum de les notes d’estudi de l’antic
Servei Meteorològic de Catalunya
L’IEC acollí la presentació del número 70 de les «Notes d’Estudi», Resum de les notes d’estudi de l’antic Servei Meteorològic

de Catalunya, organitzada pel Servei Meteorològic de Catalunya, organisme creat el 1921 adscrit a l’IEC. Aquesta

publicació reuneix el resum de les seixanta-nou notes elaborades pels tècnics del Servei Meteorològic de Catalunya fins al

1938 (fotografia 10).

13 de febrer al 6 de juny de 2006
Cicle de conferències i lectures «El traç que pinta»
L’IEC, la Institució de les Lletres Catalanes i la Residència d’Investigadors del Consell Superior d’Investigacions Científiques

van organitzar «El traç que pinta», un cicle de conferències i lectures poètiques, coordinat per Vinyet Panyella i Susanna

Rafart. En la primera sessió van intervenir Salvador Giner, president de l’Institut, i August Bover, president de la Societat

Catalana de Llengua i Literatura. La sessió es va tancar amb la taula rodona i la lectura de poemes «Pintar i escriure», amb

la participació de la cantant Maria del Mar Bonet i els pintors Perejaume i Albert Ràfols-Casamada (fotografia 11).
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17 de febrer de 2006
Institució Catalana d’Estudis Agraris. Jornada de Protecció Vegetal
La Secció de Protecció Vegetal de la Institució Catalana d’Estudis Agraris organitza cada dos anys una jornada que, en la

setena edició, va posar èmfasi en dos blocs temàtics: la problemàtica dels dípters que afecten la nostra agricultura i la gestió

de la qualitat dels productes agrícoles. Durant la jornada es va adjudicar, per primer cop, el Premi Claudi Barberà a la millor

comunicació oral presentada per un estudiant.

22 al 25 de febrer de 2006
Societat Catalana de Geografia. Seminari internacional
El seminari «Geografia i gènere al món: qüestionant l’hegemonia angloamericana», organitzat pel Grup d’Estudis 

de Geografia i Gènere del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Societat Catalana de

Geografia, s’inaugurà amb una conferència magistral a càrrec de Lourdes Benería, catedràtica d’Economia de la Universitat

Cornell, que tractà el tema «Globalització, mercats de treball i la transformació del rol de les dones» (fotografia 12).

9 de març de 2006
Visita a l’Abadia de Montserrat
L’abat Josep M. Soler va convidar l’Equip de Govern de l’Institut a visitar l’Abadia de Montserrat. La visita institucional

serví per a enfortir la vinculació que hi ha entre les dues institucions i per a demostrar la respectiva representativitat davant

la societat (fotografia 13).

13 i 14 de març de 2006
Reunió amb l’Académie Française i les nou acadèmies de Catalunya
L’Equip de Govern de l’Institut va mantenir una reunió de treball amb representants de l’Académie Française i de l’Oficina

de la Generalitat de Catalunya a París. Una representació de les nou acadèmies de Catalunya, juntament amb Christopher

Miles, agregat cultural de l’Institut Francès de Barcelona, mantingueren una reunió per a establir línies de col·laboració

(fotografia 14).

4 d’abril de 2006
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics. Presentació de llibre
Valentí Gual fou l’encarregat de la presentació del llibre La moneda municipal a Reus i el seu entorn (s. XV-XVIII), de Xavier

Sanahuja Anguera, publicat pel Centre de Lectura de Reus amb la col·laboració de la Societat Catalana d’Estudis

Numismàtics, i del volum 35 de l’anuari Acta Numismàtica, corresponent a l’any 2005 (fotografia 15).
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6 d’abril de 2006
Societat Catalana de Tecnologia. Conferència
La Societat Catalana de Tecnologia va organitzar la conferència «Anàlisi i interpretació de senyals biomèdics. Aportacions

de l’enginyeria biomèdica al diagnòstic i a la monitorització», a càrrec de Raimon Jané, investigador i coordinador del

programa de doctorat en enginyeria biomèdica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

18 d’abril de 2006
Seminari «Actors i polítiques de digitalització del patrimoni cultural en català»
Organitzat per l’IEC i convocat pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de

Catalunya, el seminari va tenir per objectiu plantejar la millor política per a digitalitzar el patrimoni cultural en català, que

asseguri a mitjà i llarg termini la presència de continguts propis a Internet.

20 d’abril de 2006
Presentació de La normalització terminològica en català: criteris i termes 1986-2004
L’IEC i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya presentà a

l’Institut l’obra La normalització terminològica en català: criteris i termes 1986-2004, elaborada pel Centre de

Terminologia TERMCAT i coeditada amb Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

24 d’abril de 2006
Premis Sant Jordi
L’Institut d’Estudis Catalans va lliurar els Premis Sant Jordi 2006, que integren el LXXV Cartell de premis i de borses

d’estudi de l’IEC. En total, l’Institut va entregar catorze premis generals, tretze més destinats específicament a estudiants i

onze borses d’estudi. El conjunt dels premis sumen 127.400 euros, amb dotacions que oscil·len entre els 600 

i els 12.000 euros, a més d’incloure, en determinats casos, la publicació del projecte. En el mateix acte de lliurament, presidit

pel president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, es va fer pública la convocatòria del cartell de premis i de borses

d’estudi del 2007. En nom dels guardonats, va intervenir-hi Josefina Castellví, guanyadora del Premi de Medi Ambient 2006

(fotografia 16).
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28 al 30 d’abril de 2006
Societat Catalana de Llengua i Literatura. I Jornades d’Intercanvi Cultural «Els escriptors
mallorquins i Jacint Verdaguer»
La Societat Catalana de Llengua i Literatura va organitzar, conjuntament amb la Càtedra Ramon Llull de la Universitat de

les Illes Balears, la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic, la Societat Verdaguer, la Institució de les

Lletres Catalanes, l’Institut d’Estudis Baleàrics, la Societat Arqueològica Lul·liana i la Fundació Rotger-Villalonga, unes

jornades dedicades a estudiar les relacions de Jacint Verdaguer amb els escriptors mallorquins. Les jornades van incloure

quatre conferències a càrrec de Josep Massot, Joaquim Molas, Damià Pons i Carme Bosch i la lectura i el recital de textos i

poesies durant les visites.

3 al 5 de maig de 2006
Societat Catalana de Pedagogia. Visita del professor Kieran Egan
El Seminari de Narracions convidà el professor Kieran Egan, de la Universitat Simon Fraser de Canadà, a pronunciar la

conferència magistral «Pedagogia imaginativa al llarg de la vida. Les etapes de la comprensió de la infància a la maduresa»,

que va ser transmesa per videoconferència simultàniament a les facultats d’Educació de les universitats de Girona i Lleida i

de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (fotografia 17).

4 de maig de 2006
Societat Catalana de Matemàtiques. XI Premis Cangur
La Societat Catalana de Matemàtiques participa en les proves Cangur des del 1996, iniciades a Sydney (Austràlia) l’any

1980. A les proves del 2006, s’hi inscriviren 16.853 alumnes de 485 centres de Catalunya, el País Valencià i Andorra.

8 de maig de 2006
Secció de Filosofia i Ciències Socials. Sessió científica
La Secció de Filosofia i Ciències Socials va organitzar una sessió oberta al públic en què el jurista Josep M. Puig i Salellas,

membre de la mateixa Secció, va analitzar la proposta de reforma de l’Estatut amb la comunicació «El nou estatut. El

reconeixement dels drets històrics» (fotografia 18).
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10 de maig de 2006
Compareixença davant de la Comissió de Treball i Assumptes Socials del Congrés 
dels Diputats
Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica, acompanyat de Josep Quer, especialista de la mateixa Secció en la

llengua de signes catalana, va comparèixer davant la Comissió de Treball i Assumptes Socials del Congrés dels Diputats amb

relació al projecte de llei pel qual es reconeix i regula la llengua de signes espanyola i es regulen els mitjans de suport a la

comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.

10 de maig de 2006
Societat Catalana d’Estudis Històrics. Conferència
En el marc de l’Assemblea General ordinària de socis i com a cloenda, la Societat Catalana d’Estudis Històrics va organitzar

a l’Institut la conferència «Una indústria d’Antic Règim: la manufactura tèxtil a Mallorca (1300-1700)», a càrrec de Miquel

J. Deyà Bauzà.

30 de maig al 4 de juny de 2006
80a Assemblea General de la Unió Acadèmica Internacional
L’Assemblea General de la Unió Acadèmica Internacional (UAI) se celebrà a Brussel·les, i hi assistí Josep Guitart, delegat de

l’Institut, que presentà els resultats dels programes de recerca que l’IEC realitza sota els auspicis de la UAI.

31 de maig de 2006
Reunió del Consell del Centre d’Estudis Catalans de la Universitat París-Sorbona
El vicepresident Antoni Riera assistí, en representació del president de l’Institut, a la reunió del Consell del Centre d’Estudis

Catalans de la Universitat París-Sorbona.

2 de juny de 2006
Institució Catalana d’Història Natural. Debat
La delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) organitzà, a Olot, la taula rodona «Com es

pot promoure la recerca naturalista?», en la qual van intervenir Joan Pino, vicepresident de la ICHN; Martí Boada,

investigador de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Jordi Sargatal,

director de la Fundació Territori i Paisatge, i va ser moderada per Josep Vila.
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10 de juny de 2006
Societat Catalana de Comunicació. XVI Conferència Anual a Girona
La Societat Catalana de Comunicació celebrà la XVI Conferència Anual a Girona amb la taula rodona «L’audiovisual públic

en el context de la globalització», en què participaren Miquel Garcia, de Televisió de Catalunya; Joan M. Corbella, de la

Universitat Pompeu Fabra; Emili Prado, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Antoni Vidal, de Ràdio Nacional

d’Espanya. També es va homenatjar Llorenç Gomis (1924-2005), periodista.

16 de juny de 2006
Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana. Seminari
En el marc dels actes programats en commemoració del 75è aniversari de la II República tingué lloc, a la Universitat Ramon

Llull de Barcelona, el seminari «L’escola durant la República en pau i en guerra (1931-1939)», en què participaren, amb les

respectives conferències, Hilari Raguer, M. Carmen Agulló i Mariona Ribalta.

16 i 17 de juny de 2006
Secció Filològica. Jornades a Banyoles
En les Jornades, organitzades conjuntament amb el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles i coordinades per Gemma Rigau

i Josep Gifreu, es tractaren temes locals d’interès general al costat de temes centrats en les conseqüències de la globalització.

Les Jornades comptaren amb la col·laboració de l’Ajuntament de Banyoles, del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i del

Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona.

20 de juny de 2006
Secció Històrico-Arqueològica. Publicació
La Secció Històrico-Arqueològica va publicar Historiografia, propaganda i comunicació al segle XIII: Bernat Desclot i les

dues redaccions de la seva crònica, realitzat per Stefano Maria Cingolani i a cura de Tomàs Martínez, a partir de la

confrontació del text conegut d’aquesta crònica amb el de la primera redacció, descobert recentment.

28 de juny de 2006
Secció de Ciències i Tecnologia. Signatura de conveni
El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Jordi William Carnes, i el president de l’IEC, Salvador Giner, van signar un

acord de col·laboració que posa en xarxa la informació de mapes de sòls de Catalunya i les Illes Balears. L’acord s’inscriu en

el projecte de recerca «Protecció de sòls», que dirigeix Jaume Porta i que impulsa la Secció de Ciències i Tecnologia

(fotografia 19).
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2 de novembre de 2005
Inauguració de la Delegació d’Alacant
La inauguració de la Delegació de l’IEC a Alacant, dirigida per Brauli Montoya, membre de la Secció Filològica, va tenir lloc

en un acte presidit pel rector de la Universitat d’Alacant, Ignasi Jiménez Raneda, en què el conseller d’Universitats, Recerca i

Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, Carles Solà, pronuncià la conferència «L’enfortiment dels lligams

acadèmics i de recerca en l’Europa del coneixement» (fotografia 20).

8 de novembre de 2005
Inauguració de la Delegació de Lleida
En un acte presidit pel rector de la Universitat de Lleida, Joan Viñas, va tenir lloc la inauguració de la Delegació de l’IEC a

Lleida, dirigida per Ramon Sistac, membre de la Secció Filològica (fotografia 21).
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FOTOGRAFIA 20

FOTOGRAFIA 21

Delegacions i seus 
de l’IEC
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2. Visites institucionals

Durant el curs, han visitat l’IEC:

• John Ball, professor de l’Institut de Matemàtiques de la Universitat d’Oxford i president de la Unió Matemàtica
Internacional

• Paul Preston, professor del Departament d’Història Internacional del European Institute

• Ernesto Capanna, professor de la Universitat La Sapienza de Roma i membre de l’Accademia Nazionale dei Lincei

• Narcís Serra, president de Caixa d’Estalvis de Catalunya

• Valentí Fuster, director del Centre de Malalties Cardiovasculars del Mount Sinai Hospital de Nova York

• Lynn Margulis, membre de l’American Academy of Arts and Sciences

• Richard Clément, professor de l’Escola de Psicologia de la Universitat d’Ottawa (Càtedra de Recerca sobre Bilingüisme i
Societat)

• Julio R.Villanueva, vicepresident del Comitè Científic de la Fundación Ramón Areces

• Ramón Núñez, director dels Museos Científicos Coruñeses

• James Testa, director de desenvolupament editorial de l’Institute for Scientific Information - Thomson (Filadèlfia, EUA)

• Salvador Milà i Solsona, conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i president del Servei
Meteorològic de Catalunya

• Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya

• Mateu Martínez i Martínez, conseller de Cultura i Educació de Menorca i president de l’Institut Menorquí d’Estudis

• Dyane Adam, comissària de les llengües oficials del Canadà

• Misericòrdia Ramon, professora de la Universitat de les Illes Balears

• Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya

• Stanley Maloy, president de l’American Society for Microbiology

• Marie-Odile Gobillard, de l’Observatoire Océanographique de Banyuls-sur-Mer, Laboratoire Arago, CNRS (França)

• Gary Olsen, del Departament de Microbiologia de la Universitat d’Illinois (EUA)

• Kieran Egan, de la Universitat Simon Fraser de Canadà

• Elisabeth Kessler, directora de la revista Ambio de la Royal Swedish Academy of Sciences

• Carlo Alberto Redi, professor de zoologia de la Universitat de Pavia (Itàlia)

• José Manuel Silva, director general de Recerca de la Unió Europea

• Francesc d’A. Casademont, artista
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3. Premis Sant Jordi

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

Premis o borses d’estudi Treballs Autors

Borsa d’estudi Abelard Fàbrega La perifrasació verbal en català Xavier Rull i Muruzàbal

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner Jeroni Pujades: obres i estudis crítics Eulàlia Miralles Jori

Borses d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Polítiques de televisió i cultures minoritzades Josep Àngel Guimerà i Orts
Institut d’Estudis Catalans a l’entorn digital: els casos d’Euskadi i

Catalunya (1997-2006)

Borses d’estudi Generalitat Projeccions de l’experiència migratòria Matteo Manfredi (Itàlia)
de Catalunya catalana a Amèrica i imaginari col·lectiu.

Anàlisi sobre les formes de representació i
autorepresentació dels emigrants catalans
mitjançant les imatges fotogràfiques

La identitat del comanador Escrivà, poeta Ivan Parisi (Itàlia)
valencià de la primera meitat del segle XV

Música popular i sentiment nacional a Aurélie Vialette (França)
Catalunya al segle XIX: el projecte social segons 
Josep Anselm Clavé

Personatges femenins grecs en el teatre català Dóra Bakucz (Hongria)
de la postguerra, amb atenció especial a Antígona
i Una altra Fedra, si us plau de Salvador Espriu

Borses d’estudi Països Catalans L’ús del català a l’ensenyament superior als Tomeu Simó i Mesquida
Països Catalans

La terra sigil·lata tardoitàlica a les costes Esperança Huguet Enguita
mediterrànies de la Hispania Tarraconensis

La transmissió del coneixement en els oficis Encarna Montero Tortajada
artístics. València, 1370-1450

Estudi de les poblacions dels odonats Esther Soler i Monzó
protegits dels Països Catalans, amb especial
atenció a Catalunya i al País Valencià

Premi Antoni de Martí i Franquès Nitrurs i oxinitrurs de metalls de transició amb Jordi Cabana Jiménez
de Ciències Químiques estructura antifluorita: síntesi, caracterització

i aplicació en bateries de liti
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Premi Artur Bofill i Poch Anàlisi dels descartaments efectuats per la flota Sandra Mallol i Martínez
de Zoologia d’arrossegament en el golf de Lleó

Premi Catalunya d’Economia Estratègies de les àrees metropolitanes Xavier Vives Torrents
europees davant de l’ampliació i Lluís Torrens Mèlich
de la Unió Europea

Premi de l’Associació Catalana Digestibilitat fecal i ileal del greix i àcids Pere Duran i Montgé
de Ciències de l’Alimentació grassos de diferents matèries grasses

en el porc en creixement

Premi de la Institució Catalana Valoració i propostes de gestió de les pastures Mercè Morales i Torrà, 
d’Estudis Agraris de muntanya mitjana. Índex ecopastoral Marta Pascual i Roig

i Xavier Rayo i Sarrias

Accèssit Influència de l’aportació continuada de fems Bernat Ramos i Perramon
de boví i de fertilitzant nitrogenat
en el rendiment i en el rentat de nitrogen nítric
d’un cultiu de blat de moro en regadiu

Premi de la Institució Catalana —
d’Història Natural

Accèssit Contingut hídric de fulles i branquillons Sandra Saura Mas
d’espècies llenyoses del matollar mediterrani amb
diferents estratègies regeneratives postincendi

Accèssit Ecologia alimentària de la formiga argentina Sílvia Abril Meléndez
(Linepithema humile) en ecosistemes naturals:
activitat d’extracció de melassa de Quercus suber
i dieta sòlida

Premi de la Societat Catalana El Trienni Liberal a Lleida (1820-1823) Antoni Sánchez i Carcelén
d’Estudis Històrics

Premi de la Societat Catalana Mecanisme molecular que regula la retenció Anaïs Estrada Gelonch
de Biologia citoplasmàtica de NFAT5

Premi de la Societat Catalana Organització supramolecular de molècules Josep Puigmartí i Luis
de Química orgàniques en cristalls, monocapes i fils

Premi de la Societat Catalana Obtenció de guies d’ona òptiques amb nucli Víctor Javier Cadarso Busto
de Tecnologia buit basades en silici

Premi de Medi Ambient — Josefina Castellví i Piulachs

Premi Évariste Galois de la Solar sailing en el sistema Terra-Lluna Ariadna Farrés Basiana
Societat Catalana de Matemàtiques
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Premi Ferran Sunyer i Balaguer Holomorphic Morse inequalities Xiaonan Ma
de Matemàtiques and Bergman kernels i George Marinescu

Premi Joan Reglà Entre la vinya i el comerç. Els orígens Alexandra Capdevila Muntadas
d’Història Moderna de l’expansió econòmica del Maresme

a l’època moderna

Premi Joaquim Carreras i Artau L’imperatiu del silenci. Sentit del Tractatus Joan Ordi i Fernández
de Filosofia de Wittgenstein a la llum de la tesi setena

Premi Jordi Porta i Jué Control de les correlacions en freqüència Ferran Macià Bros
de la Societat Catalana de Física de la llum utilitzant tècniques

d’achromatic phase matching

Accèssit Caracterització d’un imant de curvatura Valentí Massana i Gràcia
combinat mitjançant sondes d’efecte Hall

Premi Josep M. Sala-Trepat — Ana Caño Delgado

Premi Lluís Casassas i Simó Caracterització i anàlisi dels canvis paisatgístics Albert Llausàs i Pascual
de la Societat Catalana de Geografia de les closes a la plana de l’Alt Empordà a una

escala de detall per al període 1957-2001

Premi Manuel Milà i Fontanals La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona Mireia Campabadal i Bertran
d’Història Literària en el segle XVIII: l’interès per la història,

la llengua i la literatura catalanes

Premi Miquel Mas Molas Estudio de las propiedades superficiales Cristina Canal Barnils
a la Investigació Tècnica Tèxtil y del post-suavizado de tejidos de lana y

poliamida 6 tratados con plasma

Premi Pompeu Fabra de Gramàtica Dixi de persona i marcs participatius en català Neus Nogué Serrano

Premi Prat de la Riba Fonètica aplicada catalana. Dels fonaments Joan Julià i Muné
a les aplicacions de les ciències fonètiques

Premi Rafael Campalans Contribució a l’estudi dels efectes dels retardants Elsa Pastor Ferrer
de Ciències de l’Enginyeria en l’extinció d’incendis forestals

Premi Ramon Margalef Pigments indicadors: estudi del senyal en estanys Teresa Buchaca Estany
d’Ecologia dels Pirineus i de la seva aplicació

en paleolimnologia
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4. Convenis de col·laboració

Durant el curs 2005-2006, l’Institut d’Estudis Catalans ha establert els convenis de col·laboració següents:

• El 7 de setembre de 2005, amb el Capítol Català de la Internet Society (ISOC-CAT) per a acordar el proveïment de serveis
de l’IEC a l’entitat Coordinadora de Capítols Europeus de la Internet Society.

• El 29 de setembre de 2005, amb la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc del projecte de recerca «Servei d’Arxius
de Ciència», projecte d’actuació per a la localització de fons científics i per al tractament dels fons recollits segons les seves
característiques i la importància que tinguin per a la història de la ciència.

• El 30 de setembre de 2005, amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) per a col·laborar en treballs sobre sismologia.

• El 3 d’octubre de 2005, amb la Generalitat de Catalunya (Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació) per a transferir i intercanviar informació estadística en recerca.

• El 31 d’octubre de 2005, amb la Universitat Pompeu Fabra (Institut Universitari de Lingüística Aplicada) per a
l’Observatori de Neologia.

• El 2 de novembre de 2005, amb la Universitat d’Alacant un conveni marc de col·laboració.

• El 2 de novembre de 2005, amb la Universitat d’Alacant un conveni específic de col·laboració per a crear una delegació
territorial de l’IEC a Alacant.

• El 3 de novembre de 2005, amb la Diputació de Barcelona per a col·laborar en les tasques de difusió cultural, activitat
científica, publicacions, activitats institucionals i edició de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia.

• El 28 de novembre de 2005, amb la Generalitat de Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques),
mitjançant l’addenda núm. 3 al conveni de col·laboració per a l’elaboració del Nomenclàtor oficial de toponímia major de
Catalunya, per a donar continuïtat a aquesta obra i ampliar-la.

• El 15 de desembre de 2005, amb el Govern de les Illes Balears (Conselleria d’Educació i Cultura) per a col·laborar en
l’elaboració de l’Atles lingüístic del domini català.

• El 19 de desembre de 2005, amb el Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) per a organitzar el VI Curs de
Tipologia de les Llengües.

• El 22 de desembre de 2005, amb la Institució de les Lletres Catalanes per a portar a terme la resolució del contracte signat
el 14 d’octubre de 2004 entre l’Institut d’Estudis Catalans, la Fundació Mercè Rodoreda i la Institució de les Lletres
Catalanes referent a l’exposició «Mercè Rodoreda: una poètica de la memòria».

• El 23 de desembre de 2005, amb la Universitat Pompeu Fabra (Institut Universitari de Lingüística Aplicada) per al
projecte «Cooperació en neologia catalana i desenvolupament d’una plataforma de treball en xarxa via Internet» durant
els anys 2006 i 2007.

• El 24 de gener de 2006, amb la Universitat Politècnica de Catalunya per a transferir i intercanviar informació amb què
l’IEC, per mitjà dels projectes «Reports de la recerca a Catalunya» i «Observatori de la Recerca a Catalunya», elaborarà
els informes i les bases de dades de cada una de les àrees científiques.

• El 3 de febrer de 2006, amb el Ministeri d’Educació i Ciència per a regular la subvenció nominativa prevista en els
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2006.
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• El 6 de febrer de 2006, amb la Fundació Institut d’Educació Contínua (IDEC) per a col·laborar en el Màster en Traducció
Cientificotècnica de la Universitat Pompeu Fabra.

• El 24 de març de 2006, amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) per a col·laborar en treballs sobre sòls per a l’any
2006.

• El 5 d’abril de 2006, amb la Fundació Barcelona Media Universitat Pompeu Fabra (abans Fundació Universitat 
Pompeu Fabra) per a establir la cessió al grup de GLICOM de la Universitat Pompeu Fabra de les dades del Diccionari de
la llengua catalana i del corpus resultat dels projectes PAROLE i SIMPLE, per a la creació i implantació del corrector
ortogràfic i gramatical objecte del contracte signat pel GLICOM amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la
Informació de la Generalitat de Catalunya.

• El 18 d’abril de 2006, amb la Biblioteca de Catalunya un conveni específic de lliurament de publicacions d’intercanvi.

• El 22 de maig de 2006, amb la Universitat Catalana d’Estiu per a coeditar la conferència «Pompeu Fabra i l’Institut
d’Estudis Catalans».

• El 28 de juny de 2006, amb la Generalitat de Catalunya (Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca) per a
col·laborar en la difusió de la informació de mapes de sòls de Catalunya promoguts per aquest Departament utilitzant el
lloc web de l’Institut.

• El 13 de juliol de 2006, amb la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales per a acordar el finançament de la
commemoració del primer centenari de l’IEC.
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