
VIII. Societats filials

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 orga-

nitzativa de l’IEC com a entitats autòno-

mes, 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
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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 es

reuneix, com a mínim, una vegada a l’any

per tal de tractar els afers d’interès 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: Xavier Escuté i Gasulla

Tresorer: Marc Martín i Pérez

Vocals: Roser Campeny i Valls

Moisès Guardiola i Bufí

Pere Luque Pino

Núria Morral Nadal

Oriol Oms i Llobet

Xavier Sabaté i Rotés

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: Josep Vigo i Bonada

Nombre de socis: 996
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Societats adherides: Associació Catalana de Malacologia

Associació Ibèrica de Mirmecologia

Centre d’Estudis de la Natura

del Barcelonès Nord

Centre d’Història Natural de la Conca

de Barberà

Estació Biològica de l’Aiguabarreig

Grup Mineralògic Català

Societat Catalana de Lepidopterologia

Societat Catalana de Micologia

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

Assemblea General

El 19 de juny de 2007 es va fer l’As-

semblea General ordinària dels socis, on

es va votar per a la renovació de càrrecs

directius. Es va produir el nomenament

de Jaume Terradas com a soci d’honor.

Es va presentar la semblança de la tra-

jectòria científica de Jaume Terradas, a

càrrec de Ferran Rodà; i tingué lloc 

a l’IEC la conferència «Una visió evolu-

tiva de la natura i la societat», de Jaume

Terradas.

Sessions científiques

— 29 de setembre de 2006. Conferència

sobre la «Iniciativa de connector de mun-

tanya entre la serralada Cantàbrica i els

Alps i que passarà pels Pirineus». Coor-

ganitzada per la Fundació Territori i Pai-

satge de Caixa Catalunya, a càrrec de Jo-

sep Maria Mallarach, biòleg. Tingué lloc

a Olot.
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— 5 d’octubre de 2006. Curs El

medi natural de la conca del Llobregat:

Els climes i els paisatges de la conca del

Llobregat, a càrrec de Florenci Vallès,

biòleg.

— 6 d’octubre de 2006. Curs El

medi natural de la conca del Llobregat:

La fauna de la conca del Llobregat, a càr-

rec de Florenci Vallès, biòleg.

— 16 de novembre de 2006. Ses-

sió inaugural del curs 2006-2007: Estat

ecològic dels sistemes aquàtics a Catalu-

nya, reptes i problemes per a la gestió

sostenible de l’aigua, a càrrec d’Antoni

Munné, de l’Àrea de Planificació per a

l’Ús Sostenible de l’Aigua, Agència Ca-

talana de l’Aigua. Inclosa en la Setmana

de la Ciència. Tingué lloc a l’IEC.

— 29 de novembre de 2006.

Canvis a curt i llarg termini en l’estat trò-

fic dels embassaments dels rius Ter i Llo-

bregat, a càrrec de Joan Armengol, ca-
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tedràtic d’Ecologia del Departament d’E-

cologia de la Universitat de Barcelona

(UB), i de Rafael Marcé. Tingué lloc a

l’IEC.

— 12 de desembre de 2006. Una

visió general de l’estat dels rius espa-

nyols, a càrrec de Miquel Alonso, cap de

l’oficina de l’empresa URS a Barcelona.

Tingué lloc a l’IEC.

— 13 de febrer de 2007. Funcio-

nalitat dels ecosistemes fluvials mediter-

ranis, a càrrec de Francesc Sabater, del

Departament d’Ecologia de la UB. Tin-

gué lloc al Museu de Mataró.

— 28 de febrer de 2007. L’Ob-

servatori de la Tordera, 10 anys de se-

guiment d’indicadors socioecològics a la

conca de la Tordera, a càrrec d’Arnau

Urgell i de Roser Maneja, de l’Institut de

Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

de la Universitat Autònoma de Barcelona

(UAB). Tingué lloc a l’aula magna de la

Facultat de Biologia de la UB.

— 15 de març de 2007. Capaci-

tat d’autodepuració de rius mediterranis

que reben nutrients procedents de l’acti-

vitat humana. El cas del riu Gurri a la

plana de Vic, a càrrec de Gora Canals

Merseburger, del Departament d’Ecolo-

gia de la UB. Tingué lloc a l’aula magna

de la Universitat de Vic.

— 29 de març de 2007. L’estany

de Cal Tet: exemple de creació d’un es-

tany litoral al delta del Llobregat, a càr-

rec de Pau Esteban, de l’Ajuntament del

Prat de Llobregat. Tingué lloc a l’aula

magna de la Universitat de Girona

(UdG).

— 19 d’abril de 2007. Els rius

catalans i la nova cultura de l’aigua: el

cas de Flix com a exemple, a càrrec de

Narcís Prat, catedràtic d’Ecologia de la

UB. Tingué lloc a Cal Bofill (Ajuntament

de Torredembarra).

— 4 de maig de 2007. Polygala

vayredae, planta endèmica de la Garrot-

xa, a càrrec de Sílvia Castro, de la Univer-

sitat d’Aveiro (Portugal). Amb la col.labo-

ració de la Fundació d’Estudis Superiors

d’Olot. Tingué lloc a Olot.

— 8 de maig de 2007. Té sentit

biològic fer tipologies d’ecosistemes? Una

reflexió a partir del cas dels estanys dels

Pirineus, a càrrec de Jordi Catalan, pro-

fessor d’investigació del Consell Supe-

rior d’Investigacions Científiques (CSIC).

Tingué lloc a la Universitat de Lleida

(UdL).

— 24 de maig de 2007. L’estat

ecològic del riu Llobregat: la resposta

dels organismes davant la pressió huma-

na, a càrrec de Cèsar Gutiérrez, biòleg.

Tingué lloc a les Cases d’en Puig (Ajun-

tament del Prat de Llobregat).

— 2 de juny de 2007. Introduc-

ció a l’estudi dels peixos, a càrrec de Lluís

Zamora, de l’Institut d’Ecologia Aquàti-

ca de la Universitat de Girona. Coorga-

nitzada amb l’Institut d’Ecologia Aquàti-

ca de la UdG i amb la col.laboració de la

Fundació d’Estudis Superiors (Ajunta-

ment d’Olot).
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Jornades i seminaris

— 18 d’octubre de 2006. Sessió conjun-

ta Institució Catalana d’Història Natural

(ICHN) - Societat Catalana de Biologia

(SCB): La recerca i la gestió dels espais

costaners i marins protegits als Països

Catalans. Tingué lloc a l’IEC.

— 30 de novembre de 2006. Ses-

sió conjunta Centre de Recerca Ecològica i

d’Aplicacions Forestals (CREAF) - SCB -

ICHN: Canvi global: efectes i estratègies

de gestió. Celebrada en el marc dels actes

commemoratius del primer centenari de

l’Institut d’Estudis Catalans. Tingué lloc

a l’IEC.

— 16 de desembre de 2006. II

Seminari sobre Patrimoni Natural de la

Comarca de la Garrotxa. Tingué lloc a

Olot.

— 13 de gener de 2007. ICHN -

Societat Catalana de Lepidopterologia

(SCL): XIV Sessió Conjunta d’Entomolo-

gia. Tingué lloc a l’IEC.

— 19-21 de març de 2007. Sim-

posi Científic sobre Gestió i Conservació

de Llacunes Temporànies Mediterrànies.

Dins del marc del Projecte LIFE Natura

de Restauració dels Ambients Aquàtics de

Porqueres i Banyoles. Organitzat pel Con-

sorci de l’Estany i la Universitat de Giro-

na amb col.laboració de la Institució Ca-

talana d’Història Natural. Tingué lloc a

Banyoles.

— 13-15 d’abril de 2007. IX Se-

minari de Gestió Ambiental de la ICHN:

«L’Estany d’Ivars i Vila-sana». Tingué

lloc a l’Espai Cultural dels Canals d’Ur-

gell, de Mollerussa.

— 31 de maig i 1 de juny de 2007.

Jornades de l’Alta Garrotxa. Tingueren

lloc a Tortellà.

Participació en altres activitats

— 5 d’octubre de 2006. Participació de

la ICHN en el II Congrés Forestal Català,

representada per Xavier Adot, membre

de la Junta de la delegació del Bages.

— 24 de març de 2007. Tercera

Sessió Científica sobre Invertebrats i

Medi Ambient, organitzada amb el suport

de l’Ajuntament de Cervelló, el Museu de

Ciències Naturals de Barcelona i el De-

partament de Medi Ambient i Habitatge

de la Generalitat de Catalunya i la col.la-

boració de la ICHN. Tingué lloc a l’Ajun-

tament de Cervelló.

— 16-18 de juny de 2007. Pri-

meras Jornadas sobre Artrópodos Amena-

zados, a càrrec de membres d’Oxygastra.

Tingueren lloc a Cuacos de Yuste, Extre-

madura.

Col.laboració amb altres entitats

— 22-30 de juliol de 2007. Universitat

de Ponent de les Ciències de la Natura, a

Seròs.

Cursos naturalistes

— 24 i 25 de febrer de 2007. El GPS i

el SIG MiraMon, a càrrec d’Eduardo

Luque i Lluís Comas, del CREAF de la

UAB. Tingué lloc al Centre de Recerca
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Ecològica i Aplicacions Forestals de la

UAB.

— 2, 5 i 9 de març de 2007. Curs

introductori al programari Vegana, a càr-

rec de Xavier Font i Miquel de Càceres,

del Departament de Biologia Vegetal de

la Facultat de Biologia de la UB. Tingué

lloc al CREAF de la UAB.

— 24 i 25 de març de 2007. Con-

servant tot conreant: Bases per a la

custòdia del territori en finques agràries

productives. Segona edició, a càrrec de

Jordi Pietx i David Giralt, biòlegs de la

Xarxa de Custòdia del Territori. Se ce-

lebrà al Seminari de Vic.

— 14 i 15 d’abril de 2007. El

mapa geològic, un recurs didàctic, a càr-

rec de Llorenç Planagumà, geòleg. Tin-

gué lloc al Casal dels Volcans de la Zona

Volcànica de la Garrotxa, Olot.

— 24 i 26 d’abril de 2007. Con-

servació i documentació de mostres ve-

getals: els herbaris i les bases de dades

de biodiversitat vegetal, a càrrec de Ro-

ser Guàrdia, del Centre de Documenta-

ció de Biodiversitat Vegetal de la Uni-

versitat de Barcelona. Tingué lloc al Parc

Científic de Barcelona.

— 12 de maig de 2007. La plat-

ja de Castelldefels, a càrrec de Carles No-

vell i Juan Carlos López, biòlegs. Tingué

lloc a Castelldefels.

— 26 i 27 de maig de 2007. Bio-

logia i conservació dels carnívors semi-

aquàtics a Catalunya, a càrrec de Toni

Batet, tècnic del Servei de Fauna del De-

partament de Medi Ambient i Habitatge

de la Generalitat de Catalunya, i de

Victòria Asensio, de Forestal Catalana i

del Centre de Fauna del Pont de Suert. Se

celebrà al Parc Nacional d’Aigüestortes i

Estany de Sant Maurici, Boí.

Sortides naturalistes

— 1-3 de setembre de 2006. Sortida de

reconeixement d’odonats a la Cerdanya,

guiada per membres d’Oxygastra, grup

de treball d’odonats de la ICHN.

— 16 de setembre de 2006. Ter-

ratrèmols a Olot? El risc sísmic a la Gar-

rotxa, guiada per membres de la delega-

ció de la Garrotxa de la ICHN.

— 7 d’octubre de 2006. De l’ai-

gua de Valls a l’aigua d’Ora, a càrrec de

Florenci Vallès i Jordi Badia, biòlegs.

— 4 de novembre de 2006. El Pi-

cancel i la Portella, a càrrec de Florenci

Vallès i Jordi Badia, biòlegs.

— 2 de desembre de 2006. Cardo-

na, Súria i la riera de Guardiola, a càrrec

de Florenci Vallès i Jordi Badia, biòlegs.

— 27 de gener de 2007. Conca

del riu Anoia, a càrrec de Florenci Vallès

i Jordi Badia, biòlegs.

— 18 de febrer de 2007. Sortida

a Castellcir, a càrrec de Ramon Pou i

Carles Martorell, biòlegs.

— 24 de febrer de 2007. Serra de

l’Obac de sud a nord: des de la Casa

Nova de l’Obac fins a Mura, a càrrec de

Florenci Vallès i Jordi Badia, biòlegs.

— 24 de març de 2007. Montser-
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rat, a càrrec de Florenci Vallès i Jordi Ba-

dia, biòlegs.

— 25 de març de 2007. Sortida

de descoberta dels espais agrícoles, a càr-

rec de Jordi Baucells, del Grup de Natu-

ralistes d’Osona.

— 21 d’abril de 2007. Espais

d’interès natural serra Llarga i serra de

Bellmunt (Noguera), guiada per Antoni

Mayoral i Andreu Serés, biòlegs.

— 21 d’abril de 2007. El cremat

oest del Bages, a càrrec de Florenci Vallès

i Jordi Badia, biòlegs.

— 21 d’abril del 2007. Sortida a

les fagedes de Milany, a càrrec de Carme

Casas, biòloga.

— 21 d’abril de 2007. Observació

d’aus a Beget, a càrrec de Fran Trabalon,

biòleg. Amb la col.laboració de la Funda-

ció d’Estudis Superiors, l’Ajuntament d’O-

lot i el Consorci de l’Alta Garrotxa.

— 5 de maig de 2007. Espai d’in-

terès natural serra de Cardó, guiada per

Laureà Giné, biòleg.

— 6 de maig de 2007. Introduc-

ció a les orquídies, a càrrec de Ramon

Cros, de l’Esbart de la Vall d’Hostoles, i

Xavier Oliver, biòleg. Coorganitzada amb

l’Esbart de la Vall d’Hostoles i amb la

col.laboració de la Fundació d’Estudis

Superiors de l’Ajuntament d’Olot.

— 12 de maig de 2007. La riera

de Calders, a càrrec de Florenci Vallès i

Jordi Badia, biòlegs.

— 13 de maig de 2007. Sortida

naturalista pel Fluvià, a càrrec de Sergi

Vila, del grup excursionista Els Estaiats,

i Xavier Oliver, biòleg. Coorganitzada

amb el grup excursionista Els Estaiats, de

Sant Jaume de Llierca, i amb la col.labo-

ració de la Fundació d’Estudis Superiors

de l’Ajuntament d’Olot.

— 19 de maig de 2007. Espai

d’interès natural serra de Montgrony,

guiada per Ferran Gonzàlez i Prat, biòleg

i naturalista.

— 20 de maig de 2007. Sortida a

la recerca d’orquídies, a càrrec de Carme

Casas, biòloga.

— 20 de maig de 2007. Observa-

ció de rapinyaires al massís del Mont

(Alta Garrotxa), a càrrec de Fran Traba-

lon, biòleg. Amb la col.laboració de la

Fundació d’Estudis Superiors de l’Ajun-

tament d’Olot i el Consorci de l’Alta Gar-

rotxa.

— 2 de juny de 2007. Gresolet, la

serra Pedregosa i Cercs, a càrrec de Flo-

renci Vallès i Jordi Badia, biòlegs.

— 2 de juny de 2007. Introduc-

ció a l’estudi dels peixos, a càrrec de

membres de la delegació de la Garrotxa

de la ICHN.

— 9 de juny de 2007. Observació

d’aus d’alta muntanya, a càrrec de Fran

Trabalon, biòleg. Amb la col.laboració de

la Fundació d’Estudis Superiors de l’A-

juntament d’Olot i el Consorci de l’Alta

Garrotxa.

— 16 de juny de 2007. Plantes

amb flor de la Garrotxa: com identificar-

les, a càrrec de Joan Font, biòleg, Uni-
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versitat de Girona. Sessió matinal al camp

i sessió de la tarda al laboratori.

— 16 de juny de 2007. Parc del

Montnegre i el Corredor, guiada per Joan

Manel Riera, biòleg i coordinador de l’Es-

cola de Natura del Corredor.

— 16 de juny de 2007. Sortida de

formigues, a càrrec de Roger Vila, biòleg.

— 30 de juny de 2007. La serra

d’Ensija, a càrrec de Florenci Vallès i Jor-

di Badia, biòlegs.

— 1 de juliol de 2007. Anem a

veure insectes. Sortida en família, a càr-

rec de Jordi Artola, de la delegació de la

Garrotxa de la ICHN. Amb la col.labora-

ció de la Fundació d’Estudis Superiors,

l’Ajuntament d’Olot i el Consorci de l’Al-

ta Garrotxa.

— 15 de juliol de 2007. Sortida

d’odonats (espiadimonis, libèl.lules…), a

càrrec de membres del Grup de Natura-

listes d’Osona.

Projectes

— Els sistemes naturals de les planes de

Son i la mata de València

Estudi pluridisciplinar sobre els

sistemes naturals d’aquest sector pirinenc

en el qual participen vint-i-un equips di-

ferents de recerca.

— Estat del medi natural de Ca-

talunya

Projecte d’elaboració d’un sistema

d’indicadors per a avaluar l’estat del medi

natural de Catalunya pel que fa a la bio-

diversitat.

— Recull de noms catalans de

plantes

Projecte endegat pel Centre de

Terminologia TERMCAT per tal de do-

nar a conèixer els noms de les plantes.

— Llibre vermell de la flora vas-

cular de Catalunya

En aquest llibre es recolliran les da-

des sobre l’estat de conservació de les espè-

cies rares, endèmiques i amenaçades de

Catalunya.

— Catàleg dels invertebrats ame-

naçats de Catalunya

Elaboració d’un catàleg de les

cent-sis espècies que requereixen mesures

de conservació dels grups d’invertebrats

següents: mol.luscs, miriàpodes, odonats,

ortòpters, heteròpters, coleòpters i le-

pidòpters.

— Fundació Observatori per a la

Sostenibilitat de Catalunya

La ICHN participa en la creació

d’aquest observatori.

— Estudi dels Odonats a Cata-

lunya

Inici del projecte d’elaboració del

catàleg dels odonats de Catalunya.

— Estudi Interdisciplinari del

Torrent Salat d’Horta d’Avinyó (Bages)

Estudi dels sistemes naturals d’a-

quest torrent, en el qual participen diver-

sos grups de recerca.

— Projecte de Reintroducció de

la Cigonya al Bages

El 30 de març de 2007, com a

continuació del projecte de reintroducció
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de les cigonyes (Ciconia ciconia) al Ba-

ges, va tenir lloc la festa d’alliberament

de les setze cigonyes que han estat a l’a-

viari de Santpedor des de l’agost del

2005.

— Projecte de Restauració de

Basses Agrícoles d’Osona

Elaboració d’un catàleg de basses

agrícoles i punts d’aigua de la comarca

d’Osona i actuacions de restauració i pro-

tecció de les basses més interessants a fa-

vor de la ramaderia i de la fauna i flora.

— Projecte d’Estudi de Rapi-

nyaires d’Osona

— Estudi de la Biodiversitat de

l’Aiguabarreig (Baix Cinca)

— Catàleg de flora vascular de la

Garrotxa

Es tracta d’una llista dels 1.765 tà-

xons citats a la comarca fins aquell mo-

ment, amb sinònims, nom comú, distri-

bució, hàbitat i altres comentaris.

— Programa de seguiment i con-

servació de la flora amenaçada

S’ha realitzat la cartografia i el se-

guiment de quaranta-tres tàxons ame-

naçats.

— Catàleg de flora vascular, co-

munitat ornítica i coleòpters saproxílics

dels boscos madurs de la Garrotxa

Projecte de recerca de flora ame-

naçada, ocells i coleòpters saproxílics dels

boscos madurs de la Garrotxa que es va

iniciar l’any 2005. El projecte ha comp-

tat amb el suport econòmic de la Funda-

ció La Caixa.

— Mapa de flora invasora de la

Garrotxa

Elaboració d’un mapa de la flora

invasora de la Garrotxa amb les dades re-

collides en més de cent punts distribuïts

per la comarca.

— Cartografia digital de tàxons

invasors

Realització de la cartografia de tà-

xons invasors i tasques d’eradicació i con-

trol de quinze tàxons.

— Líquens dels boscos madurs

de la Garrotxa

Iniciació d’un projecte de recerca

sobre els líquens dels boscos madurs de la

Garrotxa promogut per la delegació de

la Garrotxa, i amb la col.laboració de l’A-

grupació Naturalista i Ecologista de la

Garrotxa (ANEG). El projecte ha rebut

un ajut econòmic de la Secció de Cièn-

cies Biològiques de l’Institut d’Estudis

Catalans.

— Cartografia i tipificació de les

rouredes de roure pènol de la Garrotxa

Seguiment de l’elaboració de la cartogra-

fia 1:5.000 i la tipificació de les rouredes

de roure pènol (Isopyro-Quercetum robo-

ris) de la comarca, amb l’ajut per a pro-

jectes de recerca d’abast local i comarcal

(ACOM) de la Generalitat de Catalunya.

— Seguiment d’ocells d’interès de

l’Alta Garrotxa

S’ha dut a terme el segon any de

seguiment de les espècies de l’annex 1

de la Directiva d’aus, encarregat pel Con-

sorci de l’Alta Garrotxa.
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— Catàleg dels ocells de la Gar-

rotxa

Elaboració del primer catàleg d’o-

cells de la Garrotxa, en què hi ha una re-

lació d’ocells amb citacions considerades

fiables a la comarca.

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 a la sostenibili-

tat, de l’Agenda 21 de Barcelona

— Consorci de l’Alta Garrotxa

— Consorci de l’Espai Rural de

Gallecs

— Comissió per a la Sostenibili-

tat de les Terres de l’Ebre

— Museu d’Història Natural de

Catalunya

— Fundació Observatori per a la

Sostenibilitat de Catalunya

— Coordinació dels representants

de l’IEC als espais naturals protegits

Premis i guardons

— El jurat format per Moisès Guardiola

i Bufí, Joan Pino i Vilalta i Delfí Sanuy i

Castells atorgà el premi per a estudiants

de la ICHN al treball Estudis etnobotà-

nics a la vall de Camprodon (alta vall del

Ter, Pirineus), de Montse Rigat Coll.

— La Fundació Caixa de Man-

lleu, en la segona edició de la convocatò-

ria dels premis de Custòdia del Territori,

atorgà el tercer premi al projecte Acord

de custòdia a la finca Castell de Vilage-

lans (Gurb), del Grup de Naturalistes

d’Osona, de la delegació d’Osona de la

ICHN.

Publicacions

Notícies de la Institució: Circular de la

Institució Catalana d’Història Na-

tural, núm. 67 (setembre-octubre

2006).

Notícies de la Institució. Circular de la

Institució Catalana d’Història Na-

tural, núm. 68 (novembre-desembre

2006).

Notícies de la Institució: Circular de la

Institució Catalana d’Història Natu-

ral, núm. 69 (gener-febrer 2007).

Notícies de la Institució: Circular de la

Institució Catalana d’Història Natu-

ral, núm. 70 (març-abril 2007).

Notícies de la Institució: Circular de la

Institució Catalana d’Història Natu-

ral, núm. 71 (maig-juny 2007).

Notícies de la Institució: Circular de la

Institució Catalana d’Història Natu-

ral, núm. 72 (juliol-agost 2007).

Butlletí de la Institució Catalana d’Histò-

ria Natural, núm. 73 (2005).

II Seminari sobre el Patrimoni Natural de

la Garrotxa. Estat de 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: Carme Segarra i Robert

Vocal primer, Lexicografia: Ricard Roca i Pascual

Vocal segon, Recerca: Lluís Tort i Bardolet

Vocal tercer, Sessions: Josep Clotet i Erra

Vocal quarta, Relacions Exteriors: Cristina Junyent i Rodríguez

Vocal cinquè, Publicacions: Francesc Piferrer i Circuns

Vocal sisè, Estudiants: Héctor Ruíz Martín

Delegat de l’IEC: Ricard Guerrero i Moreno

Nombre de socis: 1.359

Coordinadors de les seccions especialitzades

Biofísica Esteve Padrós, Universitat Autònoma

de Barcelona (UAB)

Biologia de la Reproducció Francesca Vidal, UAB

Biologia del Desenvolupament Jordi Garcia, Universitat de Barcelona

(UB)

Biologia Evolutiva Montserrat Papaceit, UB

Biologia i Indústria Ramon Roca, Almirall Prodesfarma

Biologia i Societat Cristina Junyent, Fundació Ciència 

en Societat

Biologia Molecular Maribel Geli, Consell Superior 

d’Investigacions Científiques (CSIC)
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Activitats

— XIV Jornada de Biologia Molecular

14 i 15 de setembre de 2006, Sala Prat

de la Riba, Institut d’Estudis Catalans

(IEC), i sala de graus, Facultat de Biolo-

gia, UB, Barcelona.

Organitza: Secció de Biologia Molecular.

— Els gens Tbx i l’origen de les extremi-

tats dels vertebrats, a càrrec de Carolina

Minguillón, Divisió de Biologia del Desen-

volupament, National Institute for Medical

Research, Mill Hill, Londres, Regne Unit.

15 de setembre de 2006, sala de graus,

Facultat de Biologia, UB, Barcelona.

Biologia Molecular del Càncer Gabriel Capellà, Institut Català 

d’Oncologia (ICO)

Ecologia Josep M. Espelta, Centre de Recerca

Ecològica i d’Aplicacions Forestals

(CREAF), i Ramon Massana, Institut de

Ciències del Mar (ICM)

Ensenyament Rosa Pérez, Escoles Betlem de Premià

de Dalt

Fisiologia Vegetal Josep M. Torné, CSIC

Microbiologia Mercè Berlanga, UB

Neurobiologia Experimental Josep Saura, CSIC

Senyalització Cel.lular i Metabolisme Francesc Viñals, UB

Virologia Miguel Ángel Martínez, Fundació 

IrsiCaixa, i Ana Angulo, Institut 

d’Investigacions Biomèdiques August Pi

i Sunyer (IDIBAPS)

Estudiants Héctor Ruíz, UB

Alacant Ivan Quesada, Universitat Miguel 

Hernández d’Elx (UMH)

Balears Balbina Nogales, Universitat 

de les Illes Balears

Lleida M. Ángeles de la Torre, Universitat 

de Lleida (UdL)

Pallars Xavier Castells, Associació Lo Pi Negre

València Helena Mira, Universitat de València

(UV)

Vic Jordi Planas, Universitat de Vic (UVic)
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Organitza: Secció de Biologia del Desen-

volupament.

— V Curs de Tècniques de Fisiologia

Cel.lular

20-22 de setembre de 2006, aulari i de-

partaments de Fisiologia, Genètica i Mi-

crobiologia, Universitat d’Alacant (UA),

i Institut de Bioenginyeria, UMH, Elx.

Organitza: Secció d’Alacant.

— Gimcana forestal «Boscos, incendis i

canvi climàtic»

3, 4, 5 i 10 d’octubre de 2006, serra de

Castelltallat, Bages.

Organitza: Consell Directiu, Secció de

Biologia i Societat i CREAF.

— III Cicle de Cinema Científic

5, 11, 19 i 26 d’octubre de 2006, aula

magna, Facultat de Biologia, UB, Bar-

celona.

Organitza: Secció d’Estudiants.

— Microbiology and biogeochemistry of

suboxic and anoxic waters of the Baltic

Sea, a càrrec de Klaus Jürgens, Institut

für Ostseeforschung (Institut de Recer-

ca del Mar Bàltic), Warnemünde, Ale-

manya.

6 d’octubre de 2006, sala d’actes, CSIC -

Centre Mediterrani d’Investigacions Mari-

nes i Ambientals (CMIMA), Barcelona.

Organitza: Secció d’Ecologia i Secció de

Microbiologia.

— I Jornada sobre la Recerca i la Gestió

dels Espais Costaners i Marins Protegits

als Països Catalans

Sessió conjunta Institució Catalana d’His-

tòria Natural (ICHN)-SCB.

18 d’octubre de 2006, Sala Prat de la

Riba, IEC, Barcelona.

— Global diversity and distribution of

marine bacterioplankton, a càrrec de Tho-

mas Pommier, Departament de Biologia

Marina i Ocenografia, ICM, Barcelona.

20 d’octubre de 2006, sala d’actes, CSIC-

CMIMA, Barcelona.

Organitza: Secció d’Ecologia i Secció de

Microbiologia.

— Conferències d’actualització per en-

senyants: Com el cervell aprèn i recorda?,

a càrrec d’Ignacio Morgado Bernal, ca-

tedràtic de Psicobiologia, Institut de Neu-

rociència, UAB.

8 de novembre de 2006, Sala Pere Coro-

mines, IEC, Barcelona.

Organitza: Secció d’Ensenyament.

— IV Jornada de Fisiologia Vegetal

10 de novembre de 2006, IEC, Barcelona.

Organitza: Secció de Fisiologia Vegetal.

— VI Jornada de Virologia

13 de novembre de 2006, IEC, Barcelona.

Organitza: Secció de Virologia.

— III Jornada de Biologia i Filosofia

20 de novembre de 2006, IEC, Barcelona.

Organitza: Secció de Virologia.
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— Hipòxia, angiogènesi i càncer

Jornada anual conjunta.

22 de novembre de 2006, sala d’actes del

Pavelló del Govern, campus de Bellvitge -

Institut d’Investigació Biomèdica de Bell-

vitge (IDIBELL), UB, l’Hospitalet de Llo-

bregat.

Organitza: Secció de Senyalització Cel.lu-

lar i Metabolisme i Secció de Biologia Mo-

lecular del Càncer.

— VI Simposi de Neurobiologia Experi-

mental

22 i 23 de novembre de 2006, Sala Prat

de la Riba, IEC, Barcelona.

Organitza: Secció de Neurobiologia Ex-

perimental.

— Canvi global: efectes i estratègies de

gestió

Sessió conjunta SCB-ICHN-CREAF.

30 de novembre de 2006, IEC, Barcelona.

— A 30-year time series of biogeochemical

variables in a coastal lagoon recently in-

vaded by cyanobacteria and a toxic dino-

flagellate, a càrrec d’Yves Collos, de la Uni-

versitat de Montpeller, Montpeller, França.

1 de desembre de 2006, sala d’actes, CSIC-

CMIMA, Barcelona.

Organitza: seccions d’Ecologia i Micro-

biologia.

— Relaciones entre contenido de agua y

compuestos orgánicos volátiles y riesgo de

inflamabilidad en plantas mediterráneas

de Catalunya, a càrrec de Giorgio Ales-

sio, del CREAF.

11 de desembre de 2006, aula C5/1068,

Facultat de Ciències, UAB, Bellaterra.

Organitza: Secció d’Ecologia.

— Ramaderia i recuperació de pastures:

del Montseny a Cuba

Sessió conjunta SCB - Institució Catala-

na d’Estudis Agraris (ICEA).

12 de desembre de 2006, Sala Pi i Su-

nyer, IEC, Barcelona.

Organitza: Josefina Plaixats, Departa-

ment de Ciència Animal i dels Aliments,

UAB, Bellaterra.

— Jornada de la Secció de Biologia i So-

cietat. Mapa de la Comunicació Científi-

ca a Catalunya

13 de desembre de 2006, Sala Pere Co-

romines, IEC, Barcelona.

Organitza: Secció de Biologia i Societat.

— Vitis vinifera: dels orígens a avui dia

Sessió conjunta SCB-ICEA.

14 de desembre de 2006, aula 204, Fa-

cultat d’Enologia, Universitat Rovira i

Virgili (URV), Tarragona.

Organitza: Francesca Fort Marsal, De-

partament de Bioquímica i Biotecnologia,

Facultat d’Enologia, URV, Tarragona.

— Curs Models lineals generalitzats

(GLM) en ecologia, a càrrec del professor

Daniel Sol, CREAF, i investigador del

Programa Ramón y Cajal.
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14 i 15 de desembre de 2006, aula d’in-

formàtica del CREAF - Unitat d’Ecologia,

CREAF, edifici C, campus de la Universi-

tat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

Organitza: Secció d’Ecologia.

— Vols ser bioemprenedor?, a càrrec de

Carme Verdaguer, directora del Centre

d’Innovació, de la Fundació Bosch i Gim-

pera; Lluís Ruiz, director general d’Ad-

vancell; Montserrat Vendrell, sotsdirecto-

ra general del Parc Científic de Barcelona

(PCB), i Alejandra Aramayo, Departa-

ment d’Empresa de la UVic i coordina-

dora del Grup Emprèn.

Sessió conjunta SCB-UVic.

18 de desembre de 2006, aula magna,

UVic, Vic.

— Silencing of the genome by small non-

coding RNA, conferència sobre el Premi

Nobel de Fisiologia o Medicina, a càrrec

de Ramin Shiekhattar, professor d’inves-

tigació de la Institució Catalana de Re-

cerca i Estudis Avançats (ICREA) al Cen-

tre de Regulació Genòmica.

19 de desembre de 2006, IEC, Barcelona.

— 4F2, transportador heteromérico de

aminoácidos y su papel en tumurogéne-

sis, a càrrec de Manuel Palacín, Departa-

ment d’Entomologia, Museu d’Història

Natural, Londres, Regne Unit.

19 de desembre de 2006, Hospital Duran

i Reynals, campus de Bellvitge, l’Hospi-

talet de Llobregat.

Organitza: Secció de Senyalització Cel.lu-

lar i Metabolisme.

— La taxonomía de ADN y su aplicación

a estudios de ecología evolutiva: los in-

sectos granívoros como modelo, a càrrec

de Raúl Bonal, Departament d’Entomo-

logia, Museu d’Història Natural, Londres,

Regne Unit.

20 de desembre de 2006, aula C5/1068,

Facultat de Ciències, UAB, Bellaterra.

Organitza: Secció d’Ecologia.

— Nous avenços en ecologia microbiana

10 de gener de 2007, CSIC-CMIMA, Bar-

celona.

Organitza: Secció de Microbiologia amb

la col.laboració de l’ICM-CSIC.

— Els boscos animals marins: una mane-

ra diferent de conèixer el mar?, a càrrec de

Josep M. Gili, ICM-CSIC, Barcelona.

17 de gener de 2007, IEC, Barcelona.

Organitza: Secció d’Ensenyament.

— The interaction of physical and biolo-

gical processes in creating spatial struc-

ture in plankton distributions, a càrrec de

Tim Cowles, Universitat de l’Estat d’Ore-

gon, Corvallis, Oregon, EUA.

19 de gener de 2007, sala d’actes, CSIC-

CMIMA, Barcelona.

Organitza: seccions d’Ecologia i Micro-

biologia.

— Preliminary findings on the geoche-

mical and microbiological fingerprinting
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of Australian aeolian dust. Implications

for (past) climates, the environment, health

and the oceans, a càrrec de Patrick De

Deckker, Departament de Ciències Mari-

nes i de la Terra, Universitat Nacional

d’Austràlia, Canberra, Austràlia.

26 de gener de 2007, sala d’actes, CSIC-

CMIMA, Barcelona.

Organitza: seccions d’Ecologia i Micro-

biologia.

— Visita guiada al grup de recerca en

teràpia anticancerosa

Curs adreçat a estudiants de secundària.

29 de gener de 2006, Departament de

Bioquímica i Biologia Molecular, Facul-

tat de Farmàcia, UB, Barcelona.

— Visita guiada al grup de recerca en

estrès i immunodepressió en peixos, ictio-

fisiologia i aqüicultura.

Curs adreçat a estudiants de secundària.

31 de gener de 2007, Departament de

Biologia Cel.lular, Fisiologia i Immunolo-

gia, Facultat de Ciències, UAB, Bellaterra.

— Estudio de la variabilidad genética y

evolución del virus de la inmunodeficien-

cia humana de tipo 1 (VIH-1) en Mapu-

to (Mozambique), a càrrec d’Ester Apari-

cio, Fundació IrsiCaixa, Badalona.

25 de gener de 2007, Sala Miguel Servet,

Servei de Rehabilitació, Hospital Clínic i

Provincial de Barcelona (edifici annex),

Barcelona.

Organitza: Secció de Virologia.

— Desarrollo de vectores virales seguros

para potenciar la respuesta inmune celu-

lar frente al VIH-1 en vacunas terapéuti-

cas preparadas con células dendríticas de-

rivadas de monocitos, a càrrec de Sonsoles

Sánchez Palomino, IDIBAPS, Barcelona.

25 de gener de 2007, Sala Miguel Servet,

Servei de Rehabilitació, Hospital Clínic i

Provincial de Barcelona (edifici annex),

Barcelona.

Organitza: Secció de Virologia.

— La llum i els bacteris marins, a càrrec

de Carles Pedrós-Alió, ICM, Barcelona.

2 de febrer de 2007, sala d’actes, CSIC-

CMIMA, Barcelona.

Organitza: seccions d’Ecologia i Micro-

biologia.

— Visita guiada al grup de recerca bio-

mèdica

Curs adreçat a estudiants de secundària.

7 de febrer de 2007, Departament de

Ciències Fisiològiques II, Facultat de Me-

dicina, UB, l’Hospitalet de Llobregat.

— El iogurt: aliment viu i saludable, a

càrrec de Xavier Modamio, Departament

de Microbiologia, Danone, Barcelona.

9 de febrer de 2007, sala d’actes, CSIC-

CMIMA, Barcelona.

Organitza: seccions d’Ecologia i Micro-

biologia.

— Seminari de Recerca: Patrones biogeo-

gráficos y evolución del gasterópodo ma-
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rino venenoso Conus en el archipiélago de

Cabo Verde, a càrrec de Rafael Zardoya,

Museu Nacional de Ciències Naturals

(MNCN) - CSIC, Madrid.

Dia de Darwin a la Universitat de Va-

lència.

14 de febrer de 2007, sala de seminaris,

Institut Cavanilles de Biodiversitat i Bio-

logia Evolutiva, campus de Burjassot, Bur-

jassot.

Organitza: Secció de València.

— A propòsit de la publicació del llibre

Contra Natura. L’essència conflictiva del

món viu, a càrrec d’Arcadi Navarro, Uni-

versitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona.

14 de febrer de 2007, Centre de Cultura

Contemporània, València.

Organitza: Secció de València.

— El genoma neandertal, a càrrec de

Carles Lalueza, UB i UPF, Barcelona.

15 de febrer de 2007, aula F-15, aulari

interfacultatiu, campus de Burjassot-Pa-

terna, València.

Organitza: Secció de València.

— Projecció del documental El malson

de Darwin, comentat per Arcadi Oliveres,

UAB, Bellaterra.

15 de febrer de 2007, campus Blasco Ibá-

ñez, València.

Organitza: Secció de València.

— IV Jornades de Biologia Molecular i

Cel.lular per a professors de secundària.

16 i 24 de febrer de 2007, Universitat de

Barcelona i Hospital General de Catalunya.

Organitza: Secció d’Ensenyament.

— Estrategias replicativas del virus de la

hepatitis A, a càrrec de Lluís Aragonés,

Departament de Microbiologia, UB, Bar-

celona.

22 de febrer de 2007, Sala Miguel Servet,

Servei de Rehabilitació, Hospital Clínic i

Provincial de Barcelona (edifici annex),

Barcelona.

Organitza: Secció de Virologia.

— Biología de la agregación proteica en

bacterias bajo estrés conformacional, a

càrrec de Núria González-Montalbán,

Institut de Biotecnologia i Biomedicina,

UAB, Bellaterra.

22 de febrer de 2007, Sala Miguel Servet,

Servei de Rehabilitació, Hospital Clínic i

Provincial de Barcelona (edifici annex),

Barcelona.

Organitza: Secció de Virologia.

— Pensament obert: perspectives del món

natural

1 i 2 de març de 2007, aula magna, Fa-

cultat de Biologia, UB, Barcelona.

Organitza: Secció d’Estudiants.

— Silenci en la cèl.lula!

7 de març de 2007, Sala Pere Coromines,

IEC, Barcelona.

Organitza: Secció d’Ensenyament.
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— Buscant la marinada. Caracteritza-

ció de processos de barreja a petita esca-

la temporal, a càrrec de Jaume Piera,

Unitat de Tecnologia Marina, CMIMA,

Barcelona.

9 de març de 2007, sala d’actes, CSIC-

CMIMA, Barcelona.

Organitza: Secció d’Ecologia i Secció de

Microbiologia.

— III Curs de Comunicació Científica

12-16 de març de 2007, aula 2, Facultat

de Biologia, UB, Barcelona.

Organitza: Secció de Biologia i Societat i

Omnis Cellula.

— Thermal adaptation in ectotherms

15-17 de març de 2007, Sala Prat de la

Riba, IEC, Barcelona.

Organitza: Secció de Biologia Evoluti-

va i Fundació Europea de la Ciència

(ESF).

— Perspectives en l’aqüicultura en el se-

gle XXI

19 de març de 2007, IEC, Barcelona.

Organitza: AQUA-TNET i Consell Direc-

tiu de la SCB.

— Aplicacions de la citometria de flux a

la microbiologia, a càrrec de Josep Gasol,

ICM-CSIC, Barcelona.

19 de març de 2007, Facultat de Cièn-

cies, UAB, Bellaterra.

Organitza: Secció de Microbiologia.

— Climate change effects in terrestrial

and in oceanic systems

21 de març de 2007, Sala Nicolau d’Ol-

wer, IEC, Barcelona.

Organitza: Secció d’Ecologia.

— Jornades sobre Energia: Crisis, Riscos

i Solucions

22 i 23 de març de 2007, aula 2, Facul-

tat de Biologia, UB, Barcelona.

Organitza: Secció d’Estudiants.

— Apoptosis dependiente de las mito-

condrias, a càrrec de Cristina Muñoz,

IDIBELL, Barcelona.

26 de març de 2007, sala de juntes del

Deganat, Departament de Ciències Mèdi-

ques Bàsiques, Facultat de Medicina, UdL,

Lleida.

Organitza: Secció de Lleida.

— Mecanismes d’autofàgia: La mort

neuronal induïda per dopamina, a càrrec

de Santiago Ambrosio, IDIBELL, UB i

UPF, Barcelona.

26 de març de 2007, sala de juntes del

Deganat, Departament de Ciències Mèdi-

ques Bàsiques, Facultat de Medicina, UdL,

Lleida.

Organitza: Secció de Lleida.

— Els brassinoesteroides i la seva funció

en el desenvolupament vascular en Arabi-

dopsis thaliana, a càrrec d’Ana Caño-Del-

gado, Consorci CSIC - Institut de Recerca

i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), i
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guanyadora del Premi Josep M. Sala-

Trepat.

27 de març de 2007, Sala Pere Coromi-

nes, IEC, Barcelona.

— Papel de la envoltura nuclear en re-

gulación de la transcripción génica y ci-

clo regular: Interacción proto-oncogen

c.-Fos/lamina A/C, a càrrec de Vicente

Andrés, Institut de Biomedicina, CSIC,

València.

29 de març de 2007, aula 13, Facultat de

Medicina, UB, Barcelona.

Organitza: Secció de Biologia Molecular.

— Role of cellular P-body components on

the replication and recombination of

HCV, a càrrec de Leonardo Mina, Depar-

tament de Microbiologia, UPF, Barcelona.

29 de març de 2007, Sala Miguel Servet,

Servei de Rehabilitació, Hospital Clínic i

Provincial de Barcelona (edifici annex),

Barcelona.

Organitza: Secció de Virologia.

— Using genomic context analyses to

predict protein function: applications 

to mitochondria-related diseases, a càr-

rec d’Antoni Gabaldón, Departament de

Bioinformàtica, Centre d’Investigació Prín-

cep Felip (CIPF), València

30 de març de 2007, sala de juntes del

Deganat, Departament de Ciències Mè-

diques Bàsiques, Facultat de Medicina,

UdL, Lleida.

Organitza: Secció de Lleida.

— El projecte ENCODE, a càrrec de Ro-

deric Guigó, Institut Municipal d’Investi-

gació Mèdica (IMIM), Parc de Recerca

Biomèdica, Barcelona.

11 d’abril de 2007, aula magna, Univer-

sitat de Vic, Vic.

Organitza: Secció de Vic.

— VIII Exporecerca Jove

12-14 d’abril de 2007, CosmoCaixa, Bar-

celona.

— Visita al grup de recerca d’algues, di-

rigit per Jaume Cambra.

17 d’abril de 2007, Departament de Bio-

logia Vegetal, Facultat de Biologia, UB,

Barcelona.

— Synthetic gene networks: re-wiring

the cell, a càrrec de Mark Isalan, Centre

de Regulació Genòmica (CRG), Parc de

Recerca Biomèdica, Barcelona.

18 d’abril de 2007, aula magna, Univer-

sitat de Vic, Vic.

Organitza: Secció de Vic.

— Nuevas aplicaciones bioquímicas en

oceanografía biológica: el método AARS

como índice de producción secundaria, a

càrrec de Lidia Yebra, Departament de

Biologia Marina, ICM-CSIC, Barcelona.

20 d’abril de 2007, sala d’actes, CSIC-

CMIMA, Barcelona.

Organitza: Secció d’Ecologia i Secció de

Microbiologia.
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— Gestió de projectes de recerca i des-

envolupament

24-27 d’abril de 2007, Sala Nicolau d’Ol-

wer, IEC, Barcelona.

Organitza: Secció de Biologia i Indústria.

— X Jornada de Biologia de la Repro-

ducció

25 d’abril de 2007, aula 2, CaixaForum,

Barcelona.

Organitza: Secció de Biologia de la Re-

producció.

— Visita al grup de recerca en biologia

del desenvolupament, dirigida per Cristi-

na Pujades.

25 d’abril de 2007, Departament de Cièn-

cies Experimentals i de la Salut, UPF,

Barcelona.

— Cultius cel.lulars i enginyeria me-

tabòlica, a càrrec de Francesc Gòdia, De-

partament d’Enginyeria Química, UAB,

Bellaterra.

25 d’abril de 2007, aula magna, Univer-

sitat de Vic, Vic.

Organitza: Secció de Vic.

— Estudio del impacto del tratamiento in-

termitente antimalárico en la transmisión

vertical del VIH en Mozambique, a càrrec

de Maria Lahuerta, IDIBAPS, Barcelona.

26 d’abril de 2007, Sala Miguel Servet,

Servei de Rehabilitació, Hospital Clínic i

Provincial de Barcelona (edifici annex),

Barcelona.

Organitza: Secció de Virologia.

— L’herència de l’enginyeria romana, a

càrrec de Manuel Novoa, Demarcació de

Costes de Catalunya, Ministeri de Medi

Ambient, Barcelona.

27 d’abril de 2007, sala d’actes, CSIC-

CMIMA, Barcelona.

Organitza: Secció d’Ecologia i Secció de

Microbiologia.

— Ecosistemes i xarxes biològiques, a

càrrec de Joan Saldanya, Departament

d’Informàtica i Matemàtica Aplicada,

Universitat de Girona (UdG), Girona.

2 de maig de 2007, aula magna, Univer-

sitat de Vic, Vic.

Organitza: Secció de Vic.

— Visita guiada al grup de recerca en

oncologia i genètica

3 maig de 2007, Hospital Universitari de

la Vall d’Hebron, Barcelona.

— Minisimposi Cèl.lules mare i malaltia

de Parkinson: «Estrategias basadas en cé-

lulas madre para el tratamiento de la en-

fermedad de Parkinson», a càrrec d’Er-

nest Arenas, Institut Karolinska, Suècia;

i Neurogénesis fisiológica en el sistema

nervioso periférico adulto, a càrrec de

Ricardo Pardal, Universitat de Sevilla,

Sevilla.

3 de maig de 2007, sala d’actes, Bibliote-

ca, campus de Burjassot, Universitat de

València, Burjassot.

Organitza: Secció de València.
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— The role of the mitotic exit phosphatase

CDC14 during chromosome segregation.

A càrrec de Luis Aragón, Cell Cycle

Group, Centre de Ciències Clíniques

(MRC), Facultat de Medicina, Londres,

Regne Unit.

3 de maig de 2007, sala de juntes, Depar-

tament de Ciències Mèdiques Bàsiques,

Facultat de Medicina, UdL, Lleida.

Organitza: Secció de Lleida.

— Evolució de mecanismes de determi-

nació sexual, a càrrec de Francesc Pifer-

rer, Departament de Recursos Marins Re-

novables, ICM, Barcelona.

4 de maig de 2007, sala d’actes, CSIC-

CMIMA, Barcelona.

Organitza: seccions d’Ecologia i Micro-

biologia.

— Visita guiada al grup de recerca en

epidemiologia genètica dels trastorns

mentals.

9 de maig de 2007, Departament de Bio-

logia Animal, Facultat de Biologia, UB,

Barcelona.

— RECAM 2007. Reunió Científica Anual

de Microbiologia

9-11 de maig, Centre d’Estudis i Recur-

sos Culturals (CERC), Barcelona.

Organitza: Secció de Microbiologia.

— Protein sensitizers on nanostructured

wipe gap semiconductors for harnessing

solar energy, a càrrec de Venkatesan Re-

nugopalakrishnan, Escola de Medicina de

Harvard, Universitat Harvard, Boston,

EUA.

9 de maig de 2007, sala de graus, Facul-

tat de Ciències, UAB, Bellaterra.

Organitza: Secció de Biofísica.

— Control de la diferenciació cel.lular en

bacteris, a càrrec de Jordi Garcia, Depar-

tament de Física i Enginyeria Nuclear,

Universitat Politècnica de Catalunya

(UPC), Barcelona.

9 de maig de 2007, aula magna, Univer-

sitat de Vic, Vic.

Organitza: Secció de Vic.

— Segona Matinal de l’Evolució

Jornada d’actualització científica per 

a professorat de secundària i batxi-

llerat.

12 de maig de 2007, auditori Joan Plaça,

Jardí Botànic, UV, València.

— Cap a una comprensió integral del

sistema climàtic: La recerca al Labora-

tori de Recerca del Clima, a càrrec de Xa-

vier Rodó, Laboratori de Recerca del Cli-

ma, UB, Barcelona.

18 de maig de 2007, sala d’actes, CSIC-

CMIMA, Barcelona.

Organitza: seccions d’Ecologia i Micro-

biologia.

— Química prebiòtica

Sessió conjunta Societat Catalana de Quí-

mica (SCQ) - SCB.
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25 de maig de 2007, campus de Burjas-

sot-Paterna, UV, Burjassot.

— Exploración de la robustez de la pro-

teasa del VIH-1 mediante la introducción

aleatoria de mutaciones únicas de amino-

ácido, a càrrec de Miguel Ángel Martínez

de la Sierra, Fundació IrsiCaixa, Badalona.

31 de maig de 2007, Sala Miguel Servet,

Servei de Rehabilitació, Hospital Clínic i

Provincial de Barcelona (edifici annex),

Barcelona.

Organitza: Secció de Virologia.

— Cdk inhibitors: Connecting oncogenes

to cell cycle control, a càrrec de Ludger

Hengst, Divisió de Bioquímica Mèdica,

Biocenter-Universitat Mèdica d’Innsbruck,

Àustria.

1 de juny de 2007, aula 13, Facultat de

Medicina, UB, Barcelona.

Organitza: Secció de Biologia Molecular.

— Oceanògrafs als núvols. Estudi del pa-

per dels oceans en la microfísica i pro-

pietats òptiques dels núvols, a càrrec de

Rafel Simó, Departament de Biologia Ma-

rina i Oceanografia, ICM, Barcelona.

1 de juny de 2007, sala d’actes, CSIC-

CMIMA, Barcelona.

Organitza: seccions d’Ecologia i Micro-

biologia.

— L’ós bru i l’home, a càrrec de Guiller-

mo Palomero, Fundación Oso Pardo,

Santander.

2 de juny de 2007, sala d’actes, Arxiu

Històric del Pallars Sobirà, Sort.

Organitza: Secció del Pallars.

— Recent progress in understanding the

mechanism of ion coupled membrane

transporters, a càrrec de Gérard Leblanc,

Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA),

Centre d’Études Nucléaires Saclay, Gif-

sur-Yvette, França.

6 de juny de 2007, sala de graus, Facul-

tat de Medicina, UAB, Bellaterra.

Organitza: Secció de Biofísica.

— Assemblea General ordinària de la

SCB

7 de juny de 2007, Sala Pere Coromines,

IEC, Barcelona.

— La sobreexplotación pesquera mun-

dial y la tragedia de los comunes, a càr-

rec de Juan Carlos Castilla, Universitat

Pontifícia de Xile, premi de la Funda-

ció BBVA a la investigació científica en

ecologia i biologia de la conservació 2006.

8 de juny de 2007, sala d’actes, CSIC-

CMIMA, Barcelona.

Organitza: Secció d’Ecologia i Secció de

Microbiologia.

— Picoeukaryotes: genomes, ecology and

contributions to marine carbon cycling, a

càrrec d’Alex Worden, Universitat de

Miami, EUA.

15 de juny de 2007, sala d’actes, CSIC-

CMIMA, Barcelona.
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Organitza: Secció d’Ecologia i Secció de

Microbiologia.

— Acte del centenari de la SCB: Ciència

i societat, grans reptes, a càrrec de Fede-

rico Mayor Zaragoza.

19 de juny de 2007, Sala Prat de la Riba,

IEC, Barcelona.

— Research activities on waterborne vi-

ruses in Japan, a càrrec de Daisuke Sano,

Departament de Microbiologia, Facultat

de Biologia, UB, Barcelona.

26 de juny de 2007, Sala Miguel Servet,

Servei de Rehabilitació, Hospital Clínic i

Provincial de Barcelona (edifici annex),

Barcelona.

Organitza: Secció de Virologia.

— XV Jornades de Biologia Molecular

28 i 29 de juny de 2007, Sala Prat de la

Riba, IEC, Barcelona.

Organitza: Secció de Biologia Molecular i

Secció de Biologia i Indústria.

— VII Jornada de Biologia Evolutiva

2 de juliol de 2007, Sala Prat de la Riba,

IEC, Barcelona.

Organitza: Secció de Biologia Evolutiva.

— Jornada Divulgativa de Biologia Hu-

mana

5 i 6 de juliol de 2007, aula 1, Facultat

de Biologia, UB, Barcelona.

Organitza: Secció d’Estudiants i Omnis

Cellula.

— Programas de monitoreo y resumen de

últimos eventos PANs en la zona sur 

de Chile, a càrrec de Claudio Fuentes, la-

boratori ambiental Plancton Andino, Xile.

6 de juliol de 2007, sala d’actes, CSIC-

CMIMA, Barcelona.

Organitza: seccions d’Ecologia i Micro-

biologia.

— Curs de ciència-ficció

10-12 de juliol de 2007, aula 1, Facultat

de Biologia, UB, Barcelona.

Organitza: Secció d’Estudiants.

— Protección por cannabinoides en la

enfermedad de Alzheimer, a càrrec de Ma-

ría L. de Cabellos, Instituto Cajal, CSIC,

Madrid.

12 de juliol de 2007, sala de juntes, Dega-

nat, Facultat de Medicina, UdL, Lleida.

Organitza: Secció de Lleida.

— Perspectives in genomics and proteo-

mics 2007

16 de juliol de 2007, Sala Prat de la Riba,

IEC, Barcelona.

Organitza: Secció de Proteòmica i Genò-

mica.

— Estudios recientes de diversidad y eco-

logía del fitoplancton marino en México

(1996-2006), a càrrec de David Hernán-

dez, Universitat Nacional Autònoma de

Mèxic i ICM, Barcelona.

20 de juliol de 2007, sala d’actes, CSIC-

CMIMA, Barcelona.
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Organitza: Secció d’Ecologia i Secció de

Microbiologia.

— Molecular mechanisms underlying

neurotrophinfunctions, a càrrec de Juan

Carlos Arévalo, Facultat de Medicina,

Universitat de Salamanca, Salamanca.

20 de juliol de 2007, sala de juntes, Dega-

nat, Facultat de Medicina, UdL, Lleida.

Organitza: Secció de Lleida.
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Societat Catalana de Filosofia

Any de fundació: 1923

Junta Directiva
Fins al 23 de maig de 2007
President: Dídac Ramírez i Sarrió
Vicepresidents: Salvi Turró i Tomàs

Ignasi Roviró Alemany
Secretari: Xavier Ibáñez i Puig
Tresorer: Andreu Grau i Arau
Publicacions: Josep Monserrat Molas
Vocals: Antoni Bosch-Veciana

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

A partir del 24 de maig de 2007
President: Ignasi Roviró Alemany
Vicepresidents: Antoni Bosch-Veciana

Josep Monserrat Molas
Secretari: Xavier Garcia-Duran Bayona
Tresorer: Albert Moya Ruiz
Publicacions: Josep Monserrat Molas
Vocals: Andreu Grau Arau

Carme Merchán Cantos
Francesc Pereña Blasi
Manuel Satué i Sillué

Delegat de l’IEC: Pere Lluís Font

Nombre de socis: 188
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Activitats

— 5 i 6 d’octubre de 2006. Onzena edició

dels Col.loquis de Vic, dedicats a L’eco-

nomia.

— 26 d’octubre de 2006. Sessió

de recepció del membre numerari Gabriel

Amengual Coll. El discurs tractà sobre

«Salvar l’experiència en el moment de la

seva desaparició. L’experiència en el pen-

sament de Walter Benjamin».

— 20 de novembre de 2006. As-

semblea General i lliçó inaugural del curs

2006-2007: «Filosofia i literatura: la unió

de dos mons», a càrrec de Sam Abrams,

poeta, assagista i traductor.

— 13 de desembre de 2006. Jor-

nada científica Catalunya: origen, ciuta-

dania i identitat, organitzada per la So-

cietat Catalana de Filosofia (SCF) i la

Secció de Filosofia i Ciències Socials

(SFCS).

— 21-23 de març de 2007. I Con-

grés Català de Filosofia. El Congrés es va

celebrar en el marc de la commemoració

del primer centenari de l’IEC i la convo-

catòria ha respost a la necessitat de tro-

bar, en l’àmbit català i d’una manera

global, un espai d’anàlisi i de debat sobre

els problemes propis que avui té plante-

jats la filosofia. Hi col.laborà la Universi-

tat de Barcelona (UB), la Universitat Ra-

mon Llull (URL), la Institució de les

Lletres Catalanes, la Societat de Filosofia

del País Valencià i l’Associació Filosòfica

de les Illes Balears.

Lliçons magistrals

Emmarcades en quatre lliçons magistrals,

consignades a continuació, es van expo-

sar unes noranta comunicacions, distri-

buïdes en dotze àmbits.

— Lliçó de Pere Lluís Font: «Els

reptes de la filosofia en un món globalitzat»

— Lliçó de Jordi Sales: «La filo-

sofia en català»

— Lliçó de Gabriel Amengual:

«El futur de la filosofia. El subjecte de la

filosofia».

— Lliçó d’Ulisses Moulines: «El

naixement d’una disciplina filosòfica: la

filosofia de la ciència».

Activitats de les seccions

Secció de Filosofia Antiga

— El dia 24 de novembre de 2006 se ce-

lebrà la sessió de treball de la Societat

Ibèrica de Filosofia Grega.

— El dia 12 d’abril de 2007 se

celebraren les VIII Jornadas de Hispanis-

mo Filosófico: «Tradiciones filosóficas de

la Península Ibérica».

Secció de Filosofia Catalana

El dia 20 de novembre se celebrà la III Jor-

nada Científica: «Qüestions d’arxiu, qües-

tions de mètode», organitzada per la SCF,

la Xarxa Temàtica d’Història Intel.lectual

de la Filosofia Catalana de la UB, i amb

la col.laboració de l’Institut de Dret i Tec-

nologia de la Universitat Autònoma de

Barcelona (UAB).
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Secció de Filosofia Contemporània

— Grup d’Estudis Fenomenològics: el

dia 7 de setembre de 2006 se celebrà la

conferència «L’antropologia filosòfica

com a filosofia primera».

— Grup de Filosofia Analítica:

seminari «Els arguments dels clàssics ii».

Del novembre de 2006 al maig de 2007.

— Curs de formació Interpreta-

ció de la ment en l’edat mitjana. Del març

de 2007 al juny de 2007.

Secció de Filosofia Medieval

— Sessions d’estudi: «Johan Huizinga i

la història cultural de l’edat mitjana».

— 1 de febrer de 2007. «Una lec-

tura de La tardor de l’edat mitjana», a

càrrec de Francisco Tauste.

— 15 de març de 2007. «Els filò-

sofs medievals i els ideals de vida», a càr-

rec d’Andreu Grau.

— 31 de maig de 2007. I Jorna-

da Científica sobre Cultures Medievals:

«L’edat mitjana al segle xxi».

Secció de Filosofia Moderna

— Celebrà els dies 3 i 4 de novembre de

2006 les II Jornades Lleidatanes sobre

Vida i Pensament, seguint el model dels

Col.loquis de Vic i ampliant la presència

de la Societat als territoris de parla cata-

lana.

Secció de Filosofia Pràctica

— Grup de Didàctica de Filosofia: del se-

tembre de 2006 al maig de 2007 orga-

nitzà un curs sota el nom Construcció i

organització d’un seminari virtual de

didàctica de la filosofia.

Publicacions

Anuari de la Societat Catalana de Filo-

sofia, núm. 17 (2006).

Anuari de la Societat Catalana de Filo-

sofia, núm. 18 (2007).

Bosch-Veciana, Antoni; Bossi, Beatriz;

Gonzalez, Francisco J.; Ibáñez-Puig,

Xavier; Luri, Gregorio; Monserrat-

Molas, Josep; Narcy, Michel; Robinson,

Thomas L.; Rossetti, Livio; Sales-

Coderch, Jordi; Trabattoni, Franco.

Philosophy and dialogue: Studies on

Plato’s Dialogues. Vol. I. Ed. a cura

d’Antoni Bosch-Veciana i Josep Mon-

serrat-Molas. Barcelona: Societat Ca-

talana de Filosofia: Barcelonesa d’E-

dicions, 2007.

Monserrat Molas, Josep; Roviró Alemany,

Ignasi [cur.]. La identitat. Barcelona:

Universitat de Barcelona, 2006.

Turró, Salvi [cur.]. Fonamentació i fac-

tivitat en l’idealisme alemany i la fe-

nomenologia. Barcelona: Societat Ca-

talana de Filosofia, 2006. [Extret de

l’Anuari de la Societat Catalana de

Filosofia, núm. 17]
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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

Secretari: Agustí Poch i Parés

Tresorer: Jordi Andreu i Batallé

Vocals: Xavier Batlle i Gelabert

Albert Bramon i Planas

Jaume Esteve i Tintó

Salvador Estradé i Sobrepere

M. Àngels Garcia i Bach

Antoni Giró i Roca

Xavier Granados i Garcia

Oriol Guasch i Fortuny

Xavier Jaén i Herbera

Ignasi Juvells i Prades

Ignasi Labastida i Juan

Josep Llosa i Carrasco

Xavier Magrans i Fontrodona

Joan A. Padró i Càrdenas

Antoni Roca i Rosell

Santiago Vallmitjana i Rico

Delegat de l’IEC: David Jou i Mirabent

Nombre de socis: 447

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

Químiques i Matemàtiques, fundada el 1932.
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La Junta es va renovar a l’Assemblea del

dia 13 de juliol de 2006.

XXII Trobades Científiques 

de la Mediterrània: 

«Nanociència i nanotecnologia»

Maó (Menorca), del 9 a l’11 d’octubre

de 2006. Les Trobades Científiques de la

Mediterrània, que organitzen cada any

la Societat Catalana de Física (SCF) i la

Secció de Ciència i Tècnica de l’Institut

Menorquí d’Estudis amb el suport de di-

verses institucions acadèmiques del seu

àmbit lingüístic, tenen com a objectiu

principal proveir un marc adequat a l’in-

tercanvi d’experiències i de coneixements

sobre un tema actual de recerca. A més

de constituir un fòrum científic, contri-

bueixen a facilitar la relació i la comuni-

cació entre els científics i els tecnòlegs de

l’entorn més proper.

El seu objectiu és crear un fòrum

d’intercanvi de coneixements entre tots

aquells investigadors que desenvolupen

les seves activitats en camps en què la uti-

lització de síntesi i funcionalització de

nanopartícules, materials, components i

estructures en l’interval nanomètric in-

trodueix significants avantatges i millores

en les propietats físiques, químiques i

biològiques o en els fenòmens i processos

que hi intervenen.

Es va dedicar un èmfasi especial

en l’aspecte interdisciplinari del tema,

clau dels avenços científics i tecnològics en

aquest camp. Alguns dels tòpics, amb con-

tribucions en diferents àrees, foren: sín-

tesi de nanopartícules i aplicacions, na-

notubs de carboni, biomaterials i teixits,

eines de caracterització microscòpica,

manipulació atòmica, simulació a escala

nanomètrica i electrònica molecular, en-

tre d’altres.

El comitè organitzador de les Tro-

bades va estar format per Ramon Alcubi-

lla González, del Centre de Recerca en Na-

noenginyeria (CRNE) de la Universitat

Politècnica de Catalunya (UPC); Núria

Ferrer, de la SCF i l’UPC; Albert Figue-

ras, de l’Institut de Ciència de Materials

de Barcelona (ICMAB); Jordi Pascual, de

l’Institut Català de Nanotecnologia (ICN)

de la Universitat Autònoma de Barcelona

(UAB); Josep Samitier, de la Universitat

de Barcelona (UB); Josep Miquel Vidal, de

l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), i Rosa

Juan, secretària.

Es van impartir les conferències

següents:

— «Manipulation of the electro-

nic, mechanical and spectroscopic pro-

perties of single molecules», a càrrec del

professor Miquel Salmerón, Divisó de

Ciències Materials, Laboratori Nacional

Lawrence Berkeley-Molecular Foundry.

— «Realisation of nanostructures

by emerging patterning methods», a càr-

rec de la professora Clívia Sotomayor-

Torres, Universitat de Cork, Tyndall Na-

tional Institute.

— «Force generation by biologi-

cal polymers on a nanometer scale», a càr-
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rec de la professora Marileen Dogterom,

Institute for Atomic and Molecular Physics

FOM (AMOLF).

— «Carbon nanotubes in micro

and nanoelectronics», a càrrec del pro-

fessor Siegmar Roth, Max-Planck-Institut

de Stuttgart.

— «Hybrid nanocomposite mate-

rials. In search of synergic activity», a càr-

rec del professor Pedro Gómez, Institut de

Ciència de Materials de Barcelona.

També es va fer una taula rodona

sobre política científica i es van presentar

quinze comunicacions orals i quaranta

pòsters. El nombre de participants fou

seixanta-sis.

Universitat Catalana d’Estiu

Astronomia i astrofísica: l’univers 

proper i llunyà

Coordinadora de l’Àrea de Física: Núria

Ferrer, de la UPC i vicepresidenta de la

Societat Catalana de Física. Prada de

Conflent, del 21 al 25 d’agost de 2007.

Els instruments de nova genera-

ció i les missions espacials han millorat i,

en alguns moments, revolucionat, la nos-

tra comprensió de l’univers proper i el

més llunyà. En el curs es van descriure les

visions més actuals del nostre sistema so-

lar i els altres sistemes planetaris, de les

estrelles, de les galàxies i de l’univers en

general. Es va fer especial èmfasi en els

processos de formació i evolució de ca-

dascun d’ells.

Cursets

— Del 21 al 24 d’agost de 2007. Estrelles,

galàxies i cosmologia, a càrrec de Carme

Jordi, Universitat de Barcelona i Institut

d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).

— Del 21 al 24 d’agost de 2007.

Sistema solar i exoplanetes, a càrrec de

David Galadí, Institut d’Astrofísica d’An-

dalusia - Consell Superior d’Investiga-

cions Científiques (CSIC) i Centre Astro-

nòmic Hispanoalemany.

Conferències

— 25 d’agost de 2007. «L’Institut d’Es-

tudis Espacials de Catalunya: una eina

de futur», a càrrec de Jordi Isern, direc-

tor de l’Institut d’Estudis Espacials de

Catalunya.

— 25 d’agost de 2007. «La vida

a l’univers», a càrrec de Josep Miquel Vi-

dal, IME.

Olimpíada de Física

Des de l’any 1996 la Societat Catalana de

Física organitza la fase catalana de l’Olim-

píada Internacional de Física. L’objectiu

és realitzar un procés de selecció entre els

estudiants d’ensenyament secundari (2n

de batxillerat) amb bones aptituds per a

la comprensió de la física. Els estudiants

seleccionats representen el conjunt de dis-

trictes universitaris catalans en la fase es-

panyola d’aquesta Olimpíada. Per tal

d’estalviar desplaçaments, des de l’any

2000 les proves de selecció s’efectuen a

Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
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L’any 2007 les proves de selecció

es van celebrar el dia 2 de febrer a la Fa-

cultat de Física de la Universitat de Bar-

celona, a l’Escola Politècnica Superior 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 cent

deu estudiants de més de quaranta cen-

tres d’ensenyament secundari de tot Ca-

talunya. Després d’una acurada revisió

de les proves realitzades pels estudiants

presentats, la Comissió va seleccionar,

per a la fase final, divuit estudiants com

a representants de les universitats cata-

lanes.

Aquests estudiants van rebre de

mans del president de la Societat Cata-

lana de Física, en un acte públic cele-

brat el divendres 2 de març de 2007 a

la Sala Prat de la Riba de l’IEC, el di-

ploma acreditatiu de la seva selecció i

també un petit obsequi consistent en un

lot de llibres de física, que serviran per

a ajudar a complementar-ne la forma-

ció en el seu futur ensenyament univer-

sitari.

Per preparar-se per a la fase es-

panyola, els alumnes seleccionats van fer

dues sessions més: una el dia 16 de març

al Laboratori de Física Moderna de la

Facultat de Física de la Universitat de

Barcelona i l’altra, de caràcter teòric, el

dia 23 de març a les aules de la mateixa

Facultat.

La fase espanyola es va celebrar

a Jaén del 13 al 16 d’abril de 2007. 

Com en altres anys, l’actuació dels estu-

diants catalans va ser notable, i aconse-

guiren enguany tres medalles d’argent,

quatre medalles de bronze i set mencions

d’honor.

Valorem molt positivament el bon

ambient que va dominar entre tots els es-

tudiants que es van desplaçar a Jaén i les

experiències que hi van viure, que sens

dubte contribuiran a fomentar el seu in-

terès envers la física.

III Jornada de Física i Química a l’IEC

La Societat Catalana de Física, conjunta-

ment amb la Societat Catalana de Quí-

mica i l’Associació de Professors de Físi-

ca i Química de Catalunya, ja fa tres anys

que organitzen una jornada temàtica

adreçada als professors de física i quími-

ca de secundària. Aquesta Jornada se ce-

lebra cap al novembre a la seu de l’Insti-

tut d’Estudis Catalans.

Els temes tractats a les dues pri-

meres edicions foren La física i la quími-

ca en la transició entre la secundària i els

estudis superiors i Els avenços en física i

química i l’actualització dels continguts

a l’educació secundària, respectivament.

El tema de la III Jornada, que es

va celebrar el dimecres 25 d’octubre de

2006 a la seu de l’IEC, fou Competències

bàsiques i científics competents.

Es van presentar les ponències se-

güents:
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— «Origen de les proves PISA:

Quines competències avaluen i per què?»,

a càrrec de Jordi Saura Valls, Consell Su-

perior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

— «L’anàlisi del cicle de vida, la

competència científica més necessària», a

càrrec de Claudi Mans Teixidó, UB.

— «L’espai europeu d’educació

superior. Incorporar-lo a les aules», a càr-

rec d’Antoni Méndez Vilaseca, UAB.

— «Noves assignatures d’acord

amb l’espai europeu d’educació supe-

rior», a càrrec de Francisco Calviño Ta-

vares, UPC.

— «La resolució de problemes»,

a càrrec d’Antoni Font Ribas, UB.

— «La comunicació en ciències»,

a càrrec de Santiago Ramentol Massana,

UAB.

— «Les proves PAU de física i de

química i la seva possible relació amb les

competències científiques», a càrrec de

Jordi Ortín Rull, coordinador de física

de les proves d’accés a la universitat

(PAU), i Francesc Centellas Masuet, co-

ordinador de química de les PAU.

La Jornada va finalitzar amb un

debat sobre «Perspectives de l’educació

científica a la secundària. Conclusions i

propostes».

Exposició «La física és a la base de tot»

La Societat Catalana de Física, amb mo-

tiu del Centenari de l’Institut d’Estudis

Catalans, va organitzar una exposició

amb el títol «La física és a la base de tot».

Aquesta exposició estava instal.lada al

claustre de la seu de l’IEC i es va poder

visitar del 5 al 10 de març de 2006.

L’exposició es dividia en tres àm-

bits: l’àmbit de demostracions de la física

experimental clàssica, l’àmbit de ciència i

tecnologia actuals i l’àmbit de nanotecno-

logia.

Premis

Premi Jordi Porta i Jué per a estudiants

El Premi Jordi Porta i Jué, instituït l’any

1962, s’ofereix a un treball d’investiga-

ció, bibliogràfic o d’assaig sobre física fet

per estudiants. Enguany, no s’ha presen-

tat cap treball al Premi.

Premis per als treballs de recerca 

de batxillerat

La Societat Catalana de Física va convo-

car per cinquena vegada aquests premis

amb l’objectiu d’estimular la redacció de

treballs d’iniciació a la recerca sobre te-

mes de física. Aquests premis van adreçats

als estudiants de batxillerat. Enguany s’hi

van presentar quaranta-tres treballs, molt

ben elaborats.

El veredicte del jurat de la cin-

quena edició va acordar donar dos pre-

mis als treballs següents:

— Espectres, de l’estudiant Car-

la Vilamitjana Juanhuix, de l’IES Rafael

Campalans d’Anglès, fet sota la direcció

del professor tutor Ramon Estiu.

— Perseguint el més ràpid: La

velocitat de la llum a través de la histò-

M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

06
-2

00
7

488

Memòria 2006-2007 - 5  9/6/09  15:50  Página 488



ria, de l’estudiant Genís Torrents Verda-

guer, del Col.legi Sant Miquel dels Sants

de Vic, fet sota la direcció del professor

tutor Miquel Padilla.

També va acordar donar dos

accèssits als treballs següents:

— Càlcul de distàncies astronò-

miques, de l’estudiant Elisabet Aguilar

Valls, de l’Escola Vedruna de Palamós,

fet sota la direcció del professor tutor

Francesc Pruneda.

— M’atraus? La gravitació se-

gons Cavendish, dels estudiants Eduard

Calzada Oliveras, Ricard del Alcázar i

Carla Pagès Miró, de la Institució Cultu-

ral del CIC de Barcelona, fet sota la di-

recció de la professora tutora Beth Bach.

Activitats científiques

XIV Cicle de conferències «Física oberta»

El dijous 26 d’octubre de 2006, a la Sala

Prat de la Riba de la seu de l’IEC, es va

fer la conferència inaugural del curs

2006-2007, que fou «La composició, l’e-

volució i el destí de l’univers», impartida

per Jordi Miralda Escudé, investigador de

la Institució Catalana de Recerca i Estu-

dis Avançats (ICREA) de l’Institut d’Es-

tudis Espacials de Catalunya.

Durant el mateix acte d’inaugura-

ció del curs es va presentar el llibre Com-

memoració de l’Any Mundial de la Físi-

ca, que recull les ponències i els debats de

la jornada «La física a Catalunya», que

es va celebrar l’abril de 2005 al Parla-

ment de Catalunya.

La resta de conferències del cicle

foren:

— «The social atom: The in-

fluence of spontaneous order in human

affairs», a càrrec de Mark Buchanan, fí-

sic i escriptor científic. Dimecres, 14 de

febrer de 2007, Sala Prat de la Riba de la

seu de l’IEC.

— «Explosions estel.lars i astrofí-

sica d’altes energies», a càrrec de Marga-

rida Hernanz, investigadora del Consell

Superior d’Investigacions Científiques

de l’IEEC. Dijous, 22 de febrer de 2007,

sala de graus de la Facultat de Física de

la UB.

— «Formació d’estrelles a la

galàxia», a càrrec de Robert Estalella, del

Departament d’Astronomia i Meteorolo-

gia de la UB. Dijous, 22 de març de 2007,

Sala Prat de la Riba de la seu de l’IEC.

— «Criptografia: claus secretes i

missatges ocults», a càrrec de David

Juher, de la Universitat de Girona (UdG).

Dimecres, 25 d’abril de 2007, sala d’ac-

tes de la Facultat de Ciències de la UAB.

— «Llum: Eina de frontera», a

càrrec de Lluís Torner, del Departament de

Teoria del Senyal i Comunicacions de la

UPC, i director de l’Institut de Ciències

Fotòniques. Dimecres, 24 de maig de 2007,

Sala Nicolau d’Olwer de la seu de l’IEC.

Cicle de conferències sobre 

«Els premis Nobel de l’any 2006»

Organitzat per l’Institut d’Estudis Cata-

lans. El Premi Nobel de Física del 2006
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fou concedit a John C. Mather i George

F. Smoot. Aquest premi donà lloc a la con-

ferència «Confirmació d’un univers amb

edat finita», a càrrec d’Eduard Salvador

Solé, de l’Institut de Ciències del Cosmos,

Universitat de Barcelona. Dilluns, 11 de

desembre de 2006, a la seu de l’IEC.

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 catorze anys que s’edita, té

un alt grau d’acceptació entre tots els fí-

sics de parla catalana i ha permès una

connexió més gran entre la comunitat

científica, així com un coneixement acu-

rat del que fan companys escampats per

tot arreu. Un altre aspecte que cal asse-

nyalar és que la continuïtat 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 per uns altres camins.

Revista de Física, núm. 31 (2n semestre

2006).

Revista de Física, núm. 32 (1r semestre

2007).

Enguany també es va publicar el

llibre Commemoració de l’Any Mundial

de la Física, que recull les ponències i els

debats de la jornada «La física a Catalu-

nya», que es va celebrar l’abril de 2005 al

Parlament de Catalunya. Aquest llibre

fou presentat durant l’acte d’inauguració

del curs, que es va fer el dia 26 d’octu-

bre de 2006 a la Sala Prat de la Riba de

la seu de l’IEC.
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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

Concepció Rovira i Angulo

Delegada 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.
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Assemblea General ordinària

L’Assemblea General ordinària se celebrà

el 14 de desembre de 2006.

Activitats internacionals

Jornada de Química de Catalunya 

i del Gran Sud-oest Francès

Institut d’Estudis Catalans (IEC), 23 i

24 de novembre de 2006. Aquesta Jor-

nada fou coorganitzada per la Societat

Catalana de Química (SCQ) i la Société

Française de Chimie (division Gran Sud-

ouest) i fou l’acte emblemàtic de la nos-

tra Societat en el Centenari de l’IEC. La

Jornada aplegà prop de 200 participants

inscrits, una seixantena dels quals venien

de França. Amb un programa que cons-

tava d’una conferència plenària a càrrec

del professor Marc Lemaire (Universitat

de Lió I), amb el títol «Organic chemistry

and environment», una sessió de pòsters,

amb gairebé 50 presentacions, 63 comu-

nicacions orals dividides en tres simposis

i una conferència plenària, la Jornada va

transcórrer amb un èxit remarcable d’or-

ganització i de contingut científic. Des del

punt de vista organitzatiu, el suport rebut

de la infraestructura oferta pel mateix

IEC fou clau en l’èxit assolit i motiu de les

felicitacions rebudes per part dels col.le-

gues de França. Es tractava del primer

congrés que organitzava la SCQ en què

participava una societat química estran-

gera. A més, el nostre congrés ha estat

pioner a organitzar en xarxa les inscrip-

cions, els enviaments de resums, etc., a

través d’un lloc web construït amb aquests

propòsits.

Pel que fa al contingut científic,

a desgrat de proposar una Jornada en

què la temàtica química era molt àm-

plia, les sessions se seguiren amb interès

i la qualitat mitjana de les comunica-

cions i pòsters, presentats majoritària-

ment per estudiants de tercer cicle i post-

doctorat, fou molt remarcable. Aquest

resultat confereix també confiança en

veure que la química que es fa a amb-

dues bandes dels Pirineus ha assolit un

nivell comparable al de qualsevol altra

part d’Europa, a més d’haver iniciat

possibles col.laboracions futures entre els

grups participants.

La conclusió de les parts catalana

i francesa va ser felicitar-se per la inicia-

tiva i mantenir oberta la possibilitat que

els nostres investigadors puguin partici-

par en les pròximes reunions del gran

sud-oest (la pròxima a Bordeus el no-

vembre de 2007).

Reunió a Brussel.les del president 

de la Societat amb representants 

de l’European Association for Chemical

and Molecular Sciences (EUCHEMS)

Brussel.les, 16 i 17 d’abril de 2007. Reu-

nió per lliurar la documentació de la So-

cietat a membres de l’acadèmia de quí-

mica internacional EUCHEMS per tal de

negociar l’afiliació de la nostra Societat a

aquesta institució.
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El químic i els projectes de recerca 

a la indústria farmacèutica

Lloc: Sala de graus de la Facultat de Me-

dicina de la Universitat Autònoma de

Barcelona.

Data: 17 de maig de 2007.

Acte anual conjunt de la indústria far-

macèutica amb la Universitat Autònoma

de Barcelona, retransmès per videocon-

ferència a la Universitat de Barcelona, 

la Universitat de Girona i l’Institut Quí-

mic de Sarrià, de la Universitat Ramon

Llull.

Conferències a càrrec de Juanlo

Catena, Laboratoris Salvat, SA; Jordi

Gràcia, Almirall I+D, i Antoni Torrens,

Laboratoris del Dr. Esteve, SA.

Química prebiòtica

Lloc: Campus Burjassot-Paterna de la

Universitat de València.

Data: 25 de maig de 2007.

La Societat Catalana de Química i la

Societat Catalana de Biologia celebren

cada dos anys un acte conjunt. Aquest

any es va fer a València i fou organitzat

pel professor Juli Peretó, que va fer la

presentació «La bioquímica terrestre, és

una entre moltes de possibles?». Des-

prés tingué lloc la conferència «The

search for potentially primordial genet-

ic materials», que fou a càrrec d’Albert

Eschenmoser, un dels químics orgànics

més il.lustres de la ciència contempo-

rània.

Trobada amb l’Associació de Professors

de Física i Química de Catalunya

Lloc: Institut d’Investigacions Químiques

i Ambientals de Barcelona (IIQAB).

Data: 9 de setembre de 2006.

Conferències:

— «Línies de recerca de l’Institut

d’Investigacions Químiques i Ambientals

de Barcelona i la seva repercussió econò-

mica i social», a càrrec d’Àngel Messe-

guer, professor d’Investigació del Con-

sell Superior d’Investigacions Científiques

(CSIC) i president de la SCQ.

— «Les eines modernes en el

món de la química analítica», a càrrec de

Joan Grimalt, professor d’investigació del

CSIC.

Taula rodona:

— «La química: fonamental per

a la preservació del medi ambient», en

què participaren Teresa Morató amb la

conferència «Escoles verdes»; Joan Gri-

malt amb «La química analítica i el medi

ambient», i Maria Rosa Infante amb

«Química verda en acció». La moderado-

ra fou Tura Puigvert. Es va fer una visi-

ta final a les instal.lacions de l’IIQAB.

Competències bàsiques i científics 

competents

Lloc: Institut Estudis Catalans.

Data: 25 d’octubre de 2006.

Acte organitzat en col.laboració amb la

Societat Catalana de Física i l’Associació

de Professors de Física i Química de Ca-

talunya.
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Ponències:

— «Origen de les proves PISA:

Quines competències avaluen i per què?»,

a càrrec de Jordi Saura, Consell Superior

d’Avaluació del Sistema Educatiu.

— «L’anàlisi del cicle de vida, la

competència científica més necessària», a

càrrec de Claudi Mans Teixidó, catedrà-

tic d’Enginyeria Química, Universitat de

Barcelona.

— «Noves assignatures d’acord

amb l’espai europeu d’educació supe-

rior», a càrrec de Francisco Calviño Ta-

vares, professor titular de la Secció d’En-

ginyeria Nuclear del Departament de

Física i Enginyeria Nuclear, Universitat

Politècnica de Catalunya (UPC).

— «L’espai europeu d’educació

superior. Incorporar-lo a les aules», a càr-

rec d’Antoni Méndez Vilaseca, vicerector

d’Estudis i Qualitat, Universitat Autòno-

ma de Barcelona.

— «La resolució de problemes»,

a càrrec d’Antoni Font Ribas, professor

titular de la Facultat de Dret, Universitat

de Barcelona.

— «La comunicació en cièn-

cies», a càrrec de Santiago Ramentol

Massana, professor de comunicació cien-

tífica, Universitat Autònoma de Barce-

lona.

— «Les proves PAU de física i de

química i la seva possible relació amb les

competències científiques», a càrrec de

Jordi Ortín, coordinador de física de les

proves d’accés a la universitat (PAU), i

Francesc Centellas Masuet, coordinador

de química de les PAU.

Hi hagué una taula rodona sobre

«Perspectives de l’educació científica a la

secundària. Conclusions i propostes».

També, com és habitual en aquests

actes, l’assistència fou nombrosa i la par-

ticipació intensa.

I Jornada de Formació Química 

de la Societat Catalana de Química 

per a Estudiants i Professors de Cicles

Formatius de la Família Química 

de Formació Professional

Lloc: Sala d’actes de l’Escola del Treball

de Barcelona.

Data: 15 de novembre de 2006.

Ponències:

— «La FP química i la seva rela-

ció amb els estudis universitaris», a càr-

rec de Francesc Pujol.

— «La química de la nostra

vida», a càrrec de Josep Miret.

En aquest acte es va fer el lliura-

ment de premis de la primera edició de

premis als millors crèdits de síntesi d’a-

lumnes de cicle formatiu de grau mitjà

(CFGM) i cicle formatiu de grau superior

(CFGS) de la família química de FP.

Debats de química

Dinovè debat

El 16 de maig de 2007 se celebrà a l’Ins-

titut d’Estudis Catalans el debat «La quí-

mica en context». Les ponències presen-

tades varen ser les següents:
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— «Making chemistry meaning-

ful: Conditions for successful context

based teaching», a càrrec d’Onno De Jong,

investigador en ciències de l’educació,

Centre per a l’Educació de Ciències i Ma-

temàtiques, Universitat d’Utrecht, Països

Baixos.

— «Proyectos de química en con-

texto y el papel de la química en la nueva

ciencia para el mundo contemporáneo», a

càrrec de María-Jesús Martín-Díaz, ca-

tedràtica i cap del Departament de Física

i Química, IES Jorge Manrique, Tres Can-

tos, Madrid.

Hi hagué una taula rodona sobre

«Química en context: treballs de recerca

de batxillerat en l’àmbit de la química».

En el transcurs d’aquest acte es van

lliurar els premis i mencions de la primera

edició dels premis als treballs de recerca de

batxillerat dins l’àmbit de la química.

Jornades científiques

Aromes en els aliments. 

Bases moleculars, tècniques culinàries,

caracterització química i sensorial 

de les aromes

Aula magna, campus Torre dels Frares,

Universitat de Vic, 15 de novembre de

2006. El programa va incloure les con-

ferències següents:

— «Mai llard, Maillard?», a càrrec

de Claudi Mans, catedràtic d’Enginyeria

Química, Universitat de Barcelona (UB).

— «Els secrets d’un bon rostit»,

a càrrec de Nando Jubany, cuiner, res-

taurador i impulsor d’I+D Gastronomia,

Taradell.

— «Reptes actuals en la indústria

de les aromes per alimentació», a càrrec de

Lluís Armengol, químic, Givaudan Ibé-

rica, SA.

Conferències

— Enguany, el cicle de conferències so-

bre «Els premis Nobel de l’any 2006»,

que organitza l’IEC amb la col.laboració

de la SCQ, portà per títol «Premi Nobel de

Química concedit a Roger D. Kornberg».

El 13 de desembre de 2006, Jordi Ber-

nués, de l’Institut de Biologia Molecular

de Barcelona (CSIC, Parc Científic de

Barcelona) analitzà «Les intimitats de la

transcripció eucariòtica».

— L’acte de la Dotzena Conferèn-

cia Fèlix Serratosa tingué lloc el 15 de ge-

ner de 2007 a la sala d’actes de la Facul-

tat de Ciències de la Universitat Autònoma

de Barcelona (UAB), al campus de Bella-

terra. Fou organitzat amb la Real Sociedad

Española de Química i va ser presentat per

Jordi Marquet Cortés, vicerector de Pro-

jectes Estratègics i Parc de Recerca de la

UAB. Va comptar amb els conferenciants

Claudio Plamo, professor de la Universitat

del País Basc a Sant Sebastià i Scott E.

Denmark, professor de la Universitat

d’Illinois a Urbana-Champaign, EUA.

El dia 16 de gener de 2007 el pro-

fessor Denmark va fer una segona con-

ferència a la sala d’actes de l’Institut

d’Investigacions Químiques i Ambientals
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de Barcelona, del Consell Superior d’In-

vestigacions Científiques (CSIC), amb el

títol «Silicon-based cross-coupling reac-

tions: methodolgy, mechanism and total

synthesis».

Totes dues activitats van tenir un

gran èxit de públic.

— «Materials implantats al cos

humà: Problemes actuals i solucions futu-

res», conferència anual conjunta amb la

Societat Andorrana de Ciències, a càrrec

de Francesc Xavier Gil Mur, vicerector de

Recerca i Innovació de la Universitat Po-

litècnica de Catalunya (UPC). Sala d’ac-

tes del Centre Cultural La Llacuna, An-

dorra la Vella, 20 de març de 2007.

VI Memorial Enric Casassas

La Societat Catalana de Química va par-

ticipar, el 30 de novembre de 2006 a Tar-

ragona, en la celebració del VI Memorial

Enric Casassas, el qual en aquesta ocasió

portava per títol «Tècniques d’anàlisi en

l’era “òmica”». La presentació fou a càr-

rec de Miquel Esteban, Departament de

Química Analítica, UB; Àngel Messeguer,

Societat Catalana de Química, i F. Xavier

Rius, Comitè Organitzador, Universitat

Ramon Llull (URL). Hi hagueren les con-

ferències següents:

— «DNA microarrays», a càrrec

de Lauro Sumoy, Centre de Regulació

Genòmica, Parc de Recerca Biomèdica de

Barcelona.

— «Electroforesi bidimensional

en la separació de proteïnes», a càrrec de

Concha Gil, Centro de Genómica y Pro-

teómica, Universitat Complutense de Ma-

drid (UCM).

També es van fer dues taules ro-

dones:

— «Experiències del primer any

de màsters oficials en química a Catalu-

nya», a càrrec de representants d’univer-

sitats catalanes.

— «Aplicacions biomèdiques de la

ressonància magnètica nuclear (RMN)»,

a càrrec de Carles Arús, Grup d’Aplica-

cions Biomèdiques de la RMN, Universi-

tat Autònoma de Barcelona.

Premis

Premis per a estudiants

El premi per a estudiants de la SCQ del

2007 fou concedit a Joan Ignasi Llam-

bias Clar pel treball Nous extractants i

anions regiosubstituïts derivats de l’o-

carborà.

Primera edició dels premis als treballs

de recerca de batxillerat dins l’àmbit 

de la química

Es van presentar més de quaranta tre-

balls. El primer premi fou concedit a

Laura Nafria, Rut Pedrosa, Teresa Rojo i

Gemma Sangüesa, de l’IES El Cairat-Es-

parreguera, pel treball Estudi de la reuti-

lització de l’aigua en el procés de tin-

tatge. I dos accèssits, un a Karen Roqueta,

de l’Escola Pia de Sitges, pel treball La

màgia de la química, i l’altre a Guillermo

Ruiz, de l’IES Emparador Carles de Bar-
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celona, pel treball Experiències de física i

química enregistrades en vídeo.

Primera edició de premis als millors

crèdits de síntesi d’alumnes de CFGM 

i CFGS de la família química de FP

El premi fou atorgat a Montse An-

tonell Medina, Lídia Presas Puig, Sílvia

Sevilla Martínez i Adolfo Burgos Venegas,

pel treball Extracció i caracterització de

l’oli essencial de romaní.

Presentació de llibres

Compendi de nomenclatura de química

analítica. Regles definitives de 1997

El dia 28 de juny de 2007 la

SCQ va participar en l’acte de presenta-

ció del llibre a la Sala Pere Coromines

de l’IEC.

Publicacions

Reedicions de versions revisades i actua-

litzades de la Taula periòdica dels ele-

ments (formats DIN A4 i A5).

Revista de la Societat Catalana de Quí-

mica, núm. 7 (2006).

Tercer volum de la col.lecció «Clàssics 

de la Química»: Els àtoms en l’espai

(2007).
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Societat Catalana de Matemàtiques

Any de fundació: 1986*

Junta Directiva

President: Carles Perelló i Valls

Vicepresident: Josep Lluís Solé i Clivillés

Secretària: Marianna Bosch i Casabò

Tresorera: Maria-Teresa Martínez-Seara i Alonso

Vocals: Ramon Eixarch i Ferrer

Antoni Gomà i Nasarre

Josep Grané i Manlleu

Josep M. Mondelo i González

Ignasi Mundet i Riera

Carles Romero i Chesa

Oriol Serra i Albó

Enric Ventura i Capell

Joan Verdera i Melenchón

Manuel Udina i Abelló

Delegat de l’IEC: Joan Girbau i Badó

Nombre de socis: 946

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

Químiques i Matemàtiques, fundada el 1932.

Comitès

Comitè Científic

Lluís Alsedà i Soler, Joaquim Bruna i Flo-

ris, Àngel Calsina i Ballesta, Carles Casa-

cuberta i Vergés, Carles Currás i Bosch,

Rosa Maria Miró i Roig, Jordi Quer i Bo-

sor, Marta Sanz i Solé, Oriol Serra i Albó,

Carles Simó i Torres.
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Comitè d’Ensenyament

Claudi Alsina i Català, Lluís Bibiloni i

Matos, Martí Casadevall i Pou, Jordi Deu-

lofeu i Piquet, Pilar Figueras i Mestres,

Antoni Gomà i Nasarre, Joan Gómez i Ur-

gellés, Sílvia Margelí i Voelp, Carles Ro-

mero i Chesa, Josep Sales i Rufí i Manuel

Udina i Abelló.
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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.

Assemblea General

El dia 14 de novembre de 2006 tingué lloc

l’Assemblea General ordinària, en la qual

es va renovar parcialment la Junta Direc-

tiva. La composició de la Junta quedà com

s’ha indicat més amunt.

14th International Annual Meeting 

of the Association Le Kangourou 

sans Frontières

La seu de l’Institut d’Estudis Catalans

(IEC) va acollir de l’11 al 15 d’octubre

de 2006 la Trobada Anual de l’As-

sociació Internacional Le Kangourou

sans Frontières (KSF), organitzada per

la Societat Catalana de Matemàtiques

(SCMAT).

La comissió va estar formada per

Lluís Almor, Marta Berini, Antoni Gomà,

Josep Grané i Carles Romero.

Hi van participar cent-sis perso-

nes, representants de trenta-nou organit-

zacions nacionals. En la sessió plenària,

els representants de cada país van pre-

sentar una breu comunicació en la seva

pròpia llengua, la traducció de la qual es

podia llegir per pantalla, en francès i

anglès. Va ser un procediment molt ben

acceptat i especialment emotiu per a

aquelles persones assistents que, com nos-

altres, estimen la seva llengua.

Això mateix van fer el president de

la SCMAT i el representant del Departa-

ment d’Educació en la sessió d’inaugura-

ció, presidida per Salvador Giner, presi-

dent de l’Institut d’Estudis Catalans, en

el transcurs de la qual van parlar també el

president de la KSF i els representants

d’Alemanya i Bulgària, on es van celebrar

les trobades de 2004 i 2005, respectiva-

ment, i de Catalunya i Àustria, on se ce-

lebrarà la del 2007.

L’objectiu principal de la trobada

era la preparació de la prova Cangur de

l’any següent. Amb aquesta finalitat la ma-

joria dels països participants havien enviat

una proposta d’enunciats, classificats per

nivell escolar i per grau de dificultat que,

en conjunt, constituïen un llibre de proble-

mes d’una qualitat excepcional. Durant les

intenses sessions de treball els participants

es reunien en grups per nivells i, després

d’una acurada anàlisi, van seleccionar els

trenta problemes que, llavors, es van pro-

posar en la prova Cangur. El marc incom-

parable de les sales de l’IEC on es van des-

envolupar les reunions dels grups Écolier,

Benjamin, Cadet, Junior i Étudiant va ser

valorat molt positivament per tothom, així

com tota la infraestructura i els serveis tèc-

nics que l’Institut d’Estudis Catalans va po-

sar a la nostra disposició. Tot plegat va re-

sultar molt viu, amigable i personalitzat.

Per completar les activitats de la

Trobada s’havien proposat algunes co-

municacions sobre aspectes de la divul-

gació de les matemàtiques. Aquest any hi
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va haver una intervenció de la represen-

tació romanesa i dues de la francesa i, a

més, s’havia convidat Anton Aubanell,

professor a l’IES Sa Palomera de Blanes i

a la Universitat de Barcelona, perquè ens

fes una lliçó de geometria amb bombo-

lles de sabó, que va tenir una acollida ex-

cepcional. També s’havia convidat la pro-

fessora Maria Gaspar, de la Universitat

Complutense de Madrid, perquè expli-

qués el projecte ESTALMAT (Programa

d’estímul del talent matemàtic), del qual

ella va ser impulsora inicial al costat del

tristament desaparegut professor Miguel

de Guzmán, i una de les persones que van

ajudar a fer més ampli l’abast territorial

del projecte i portar-lo cap a Catalunya.

La possibilitat de poder desenvo-

lupar totes les sessions al bell mig de Bar-

celona va permetre organitzar activitats

complementàries turístiques (a peu, en bi-

cicleta i en autobús), com una visita al Cos-

moCaixa i una visita institucional al Par-

lament de Catalunya, on ens va rebre el

president del Parlament, Ernest Benach, i

on vàrem trobar una acollida excepcional.

Es va comptar amb el suport

econòmic de l’IEC i del Departament d’E-

ducació, i el suport logístic de tres univer-

sitats catalanes. El Departament de Ma-

temàtiques de la Universitat Autònoma de

Barcelona (UAB) va oferir el Servei de Pu-

blicacions per poder elaborar el llibre de

problemes. La Facultat de Matemàtiques

de la Universitat de Barcelona (UB) va fa-

cilitar el contacte amb el Servei de Tra-

ducció d’aquesta Universitat i això va fer

possible que tothom parlés en la seva

llengua, cosa que recordarem sempre.

La Facultat de Matemàtiques i Estadís-

tica de la Universitat Politècnica de Ca-

talunya (UPC) va aportar vuit voluntaris

que van fer la tasca diària d’actualització

dels documents de treball i d’altres ajuts.

Desena Trobada Matemàtica

La Trobada Matemàtica anual de la

SCMAT es va dedicar a Euler: 300 anys

després. Va tenir lloc a l’Institut d’Estu-

dis Catalans, el 15 de juny de 2007, i hi

van assistir més de cinquanta persones.

Varen donar-hi conferències Joan Solà-

Morales, «Les equacions d’Euler»; Emili

Elizalde, «Euler, la funció � i la mecànica

quàntica»; Xavier Xarles, «La funció z

d’Euler», i Josep Pla, «Euler i el Disqui-

sitiones Arithmetica».

XLIII Olimpíada Matemàtica

La fase catalana de la XLIII Olimpíada

Matemàtica, organitzada per la Societat

Catalana de Matemàtiques, es va celebrar

simultàniament a Barcelona, Girona,

Lleida i Tarragona els dies 15 i 16 de de-

sembre de 2006.

Enguany, es van oferir sessions

periòdiques de formació al Departament

de Matemàtiques de la UAB i a la Facul-

tat de Matemàtiques i Estadística de la

UPC i altres activitats a les poblacions de

Girona, la Garriga, Lleida, Manresa, Tar-

ragona i Vilanova i la Geltrú.
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Els participants catalans en la fase

espanyola, celebrada a Torrelodones (Ma-

drid), van tornar amb cinc medalles: qua-

tre de plata, per a Albert Santiago Boil (IES

de Bruguers, Gavà), Bernat Serra Montolí

(IES La Sedeta, Barcelona), Arnau Messe-

gué Buisan (IES Ciutat de Balaguer, Bala-

guer) i Josep Marc Mingot Hidalgo (Col.legi

Claver, Lleida), i una medalla de bronze

per a Eloi Marín Amat (Escola Frederic

Mistral-Tècnic Eulàlia, Barcelona).

Dotzena prova Cangur

La prova Cangur de la SCMAT va néixer

l’any 1996, amb caràcter gairebé experi-

mental i amb la participació de 1.313

alumnes de 106 centres de Catalunya. En

la Dotzena prova Cangur hi ha hagut més

de 17.000 participants de 512 centres di-

ferents, que s’han agrupat en 125 seus

(23 en centres universitaris pertanyents

a 11 universitats diferents; 4 en centres

cívics i la resta en centres de secundària).

La prova Cangur, celebrada el 22

de març de 2007 va guanyar un premi de

l’Obra Social Caixa Sabadell, i cada any

rep el suport de l’IEC, el Departament

d’Educació i diverses universitats, així

com de l’empresa Pont Reyes. El dia 22

de maig de 2007 es va cloure la prova

Cangur 2007 amb l’acte de lliurament de

premis, que va tenir lloc a la sala d’actes

del Rectorat de la Universitat Autònoma

de Barcelona, i que va estar presidit con-

juntament pel conseller d’Educació i pel

rector de la UAB.

La Comissió Cangur va estar for-

mada per Lluís Almor, Marta Berini, Mar-

tí Casadevall, Ramon Esteban, Antoni Gil,

Antoni Gomà, Josep Grané i Carles Rome-

ro. Hi van col.laborar Arnau Mir, Rut Garí

i Anna Belén Petro, i també Josep Vaquer,

Pelegrí Viader (Universitat Pompeu Fa-

bra), Montserrat Rasclosa (IES Bernat Met-

ge) i Mireia López (IES Milà i Fontanals).

La Societat Catalana de Matemà-

tiques té establerta una distinció especial

de la prova Cangur, que anomena el pin de

plata. Aquest reconeixement es fa, entre

d’altres, a aquells alumnes o aquelles

alumnes que acaben la participació en la

prova Cangur i que hi han tingut una ac-

tuació globalment destacada. Van rebre el

pin de plata Antai Llaquet Bayo i Eloi Ro-

set Altadill. Aquesta màxima distinció de

la prova Cangur també s’ha atorgat a al-

gunes personalitats que hi estan relaciona-

des. Enguany la Comissió Cangur va pro-

posar que s’atorgués a Carles Casacuberta.

Problemes a l’esprint

Des de l’any 2000, en el marc de l’Any

Mundial de les Matemàtiques, es fa una

innovadora prova de resolució de proble-

mes en línia, a través de la xarxa Internet.

El 25 de gener de 2007 va tenir

lloc l’onzena edició, en què van participar

trenta-dos centres de Catalunya i el País

Valencià. El guanyador va ser l’IES Ar-

quitecte Manuel Raspall, de Cardedeu.

El 17 d’abril de 2007 va tenir lloc

la dotzena edició, en què van participar
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trenta-vuit centres de Catalunya i el País

Valencià. El guanyador va ser el centre

Aula Escola Europea, de Barcelona.

Tercer concurs Cangur 

de relats matemàtics

L’èxit de les dues primeres edicions va

impulsar a convocar el tercer concurs de

relats relacionats amb el món de les ma-

temàtiques. Es va atorgar un primer

premi al relat presentat per Eloi Roset

Altadill, amb el títol Sota l’ombra dels

quadrats, i un accèssit al relat presentat

per Mireia Seguí Grivé, amb el títol Codi

a Venècia.

Programa d’estímul del talent 

matemàtic (ESTALMAT)

El dia 16 de setembre de 2006 tingué lloc

l’acte inaugural a la seu de l’IEC, on el

professor Josep Rey va pronunciar la con-

ferència «Viatge al món dels políedres».

El dissabte 2 de juny de 2007 es

va fer el test d’aptitud a Barcelona, Giro-

na, Lleida i Reus.

Fons de Promoció d’Activitats

Durant el curs 2006-2007 s’han subven-

cionat, ultra les activitats pròpies de la

SCMAT, les següents activitats proposades

per la comunitat matemàtica catalana:

— Geometric and asymptotic

group theory with applications (Manresa,

setembre de 2006)

— Barcelona Analysis Conference

(Barcelona, setembre de 2006)

— Topologia de les varietats al-

gebraiques complexes (l’Alguer, setembre

de 2006)

— Eurocrypt (Barcelona, 2007)

— Advanced course on quaside-

terminants and universal localization

(Bellaterra, gener de 2007)

— Advanced course on analytic

and probabilistic techniques in combina-

torics (Bellaterra, gener de 2007)

— Congrés Nedds: «Nonlinear

evolution equations and dynamical sys-

tems» (l’Ametlla de Mar, juny de 2007)

Altres activitats

Acte inaugural del curs acadèmic 

2006-2007

Aquest acte va tenir lloc el dia 14 de no-

vembre de 2006. El professor Dominic

Welsh, de l’Institut de Matemàtiques de

la Universitat d’Oxford, va dissertar so-

bre Polynomials that count.

Premi per a estudiants Évariste Galois

Va ser atorgat a Judit Abardia Bochaca

pel treball ��n: l’espai, els convexos i l’in-

finit. El jurat, nomenat per la Junta Di-

rectiva de la SCMAT, estava format per

Pere Ara Bertran, Joan Porti Piqué i Fre-

deric Utzet Civit. El premi, amb la nova

dotació de mil euros (1.000 €), es lliurà

a l’IEC el dia 24 d’abril de 2007.

Relacions institucionals

— La SCMAT, a través del seu president

o d’altres membres, assisteix a diferents
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organismes o en forma part estatutària-

ment. Aquests organismes són el Ple de

l’IEC, la Secció de Ciències i Tecnologia,

el patronat de la Fundació Ferran Sunyer

i Balaguer, el Consell Científic Assessor

del Centre de Recerca Matemàtica, el Co-

mité Español de Matemáticas (CEMAT),

i la Conferencia de Decanos y Directores

de Matematicas de España.

— Pel trienni 2005-2007, el co-

ordinador de la Comissió Cangur de la

SCMAT, Antoni Gomà, és el vicepresi-

dent del buró de l’associació internacio-

nal Le Kangourou sans Frontières.

— Durant aquest curs s’han

mantingut els convenis de reciprocitat

existents amb altres societats matemàti-

ques (American Mathematical Society,

Société Mathématique de France, Real So-

ciedad Matemática Española, Sociedad

Española de Matemática Aplicada, Fede-

ració d’Entitats per a l’Ensenyament de les

Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT),

Sociedad Española de Estadística e Inves-

tigación Operativa, Unió de Físics i Ma-

temàtics de Txèquia) i se n’ha gestionat un

de nou amb l’Australian Mathematical

Society.

— El 16 de desembre de 2006 es

va reunir el Consell Executiu del CEMAT

i es va redactar un nou reglament. La

SCMAT hi quedà inserida, i Carles Pere-

lló i Marta Sanz entraren a formar part

del Consell Executiu. A les comissions,

s’hi van nomenar: Oriol Serra (Desenvo-

lupament i Cooperació), Jordi Deulofeu

(Educació), Antoni Malet (Història) i Jo-

sep Masdemont (Comunicació).

— El 19 d’abril de 2007 la 

SCMAT es va reunir amb la FEEMCAT i

Joaquín Nuñez, director general de For-

mació del Professorat, per signar un con-

veni de col.laboració amb el Departament

d’Educació per tal que la Conselleria

prioritzi les activitats que organitza la

SCMAT relacionades amb l’ensenyament:

Cangur, Fem Matemàtiques, Trobada

d’Ensenyament, etc.

— Es van fer reunions al Depar-

tament d’Educació amb Oriol Busquets i

Anton Aubanell per proposar la creació

del Centre de Recursos per a Ensenyar i

Aprendre Matemàtiques (CREAMat), que

oferís un servei al professorat perquè po-

gués col.laborar a millorar la competèn-

cia matemàtica dels alumnes d’infantil,

primària i secundària.

Publicacions

Durant aquest curs ha aparegut el núme-

ro 23 de la revista SCM/Notícies. També

s’ha publicat el volum 21 (número 2) del

Butlletí de la Societat Catalana de Ma-

temàtiques. Aquestes publicacions es dis-

tribueixen gratuïtament a tots els socis.

Els articles del Butlletí són accessibles

electrònicament a través del web de la So-

cietat i a través del portal de publicacions

de l’IEC. Els articles principals de la re-

vista SCM/Notícies es publiquen electrò-

nicament al web de la Societat tan bon

punt els autors els lliuren.

SO
C

IE
T

A
T

S 
FI

L
IA

L
S

503

Memòria 2006-2007 - 5  9/6/09  15:50  Página 503



Societat Catalana de Geografia

Any de fundació: 1935

Junta Directiva

President: Francesc Nadal i Piqué

Vicepresident: Enric Mendizàbal i Riera

Secretari: Enric Bertran i Gonzàlez

Tresorera: Montserrat Cuxart i Tremps

Vocal primer: Antoni Luna García

Vocal segona: Mireia Baylina i Ferré

Vocal tercer: Jesús Burgueño i Rivero

Vocal quart: Vicenç Biete Farré

Vocal cinquè: Joan Tort i Donada

Vocal sisena: M. Carme Montaner i Garcia

Delegat de l’IEC: Joan Vilà-Valentí

Nombre de socis: 411

Activitats científiques

Conferències

17 d’octubre de 2006. Mapping empires,

mapping bodies: Reflections on the uses

and abuses of cartography, a càrrec de

Matthew H. Edney, director del History

of Cartography Project, Universitat de

Wisconsin, Madison, EUA.

— 15 de novembre de 2006. Mo-

bilitat residencial i expansió de l’urba-

nisme dispers a la regió metropolitana de

Barcelona: de l’anàlisi macro a l’anàlisi

micro, a càrrec d’Isabel Pujadas, ca-

tedràtica de Geografia Humana de la

Universitat de Barcelona.
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— 14 de desembre de 2006. La

position des villes méditerranéennes dans

les villes européennes et dans les villes

mondiales, a càrrec de Céline Rozemblat,

professora de la Universitat de Lausanne.

— 20 de febrer de 2007. Progra-

mes de desenvolupament rural a Catalu-

nya: la iniciativa LEADER i el programa

PRODER, a càrrec de Santiago Roquer,

catedràtic de Geografia Humana de la

Universitat Rovira i Virgili.

— 14 de març de 2007. La regu-

lación hidrológica de la Península Ibéri-

ca: capital, tecnología y territorio, a càr-

rec de Fernando Arroyo Ilera, catedràtic
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de Geografia Humana de la Universitat

Autònoma de Madrid.

— 19 d’abril de 2007. L’expan-

sió del turisme urbà: Barcelona com a pa-

radigma, a càrrec de Francesc López Pa-

lomeque, catedràtic d’Anàlisi Geogràfica

Regional de la Universitat de Barcelona.

— 23 de maig de 2007. Paisat-

ges culturals de Catalunya, a càrrec

d’Enric Mendizàbal, professor titular de

geografia humana de la Universitat Autò-

noma de Barcelona.

— 14 de juny de 2007. Sobre la

eficacia de un estado compuesto y pluri-

nacional. Agenda (im)posible desde la geo-

grafía política, a càrrec de Joan Romero,

catedràtic de Geografia Humana de la

Universitat de València.

Cursos, seminaris i cicles de conferències

— 23 de novembre de 2006. Projecció de

la pel.lícula Los tres entierros de Melquía-

des Estrada, dintre del cicle «Cine i geo-

grafia», i un col.loqui dirigit per Joan Tort.

— Primavera de 2007. Cicle de

conferències «La geografia i la història dels

viatges», coordinat per Isabel Soler i En-

ric Mendizàbal. Les conferències foren: «El

viatge com a vida multiplicada», a càrrec

de Rafael Argullol, catedràtic d’Humani-

tats de la Universitat Pompeu Fabra, 27

de març; «De California a Sodoma (s. xvi):

geografías sexuales de un Nuevo Mundo»,

a càrrec de Rafael M. Mérida, professor

de literatura espanyola de la Universitat de

Lleida, 11 d’abril; «Una forma de pera

molt cristiana o dos viatges a Orient», a

càrrec d’Isabel Soler, professora de lite-

ratura portuguesa de la Universitat de

Barcelona, 17 d’abril; «Testimonio y auto-

ría del mundo: viajeros, poetas y ladro-

nes», a càrrec de Juan Pimentel, Historia

de la Ciencia, Instituto de Historia, Con-

sell Superior d’Investigacions Científiques

(CSIC), 25 d’abril; i «Viatges per a la gent

que viatja a partir de la llibreria Altaïr», a

càrrec de Pep Bernadas, director de la lli-

breria Altaïr, 2 de maig.

— 6 de juny de 2007. Sessió de

cloenda dels actes commemoratius del

125è aniversari del naixement de Pau Vila.

Joan Vilà-Valentí, president de la Secció

de Filosofia i Ciències Socials (SFCS) de

l’IEC, pronuncià «Una evocació de Pau

Vila», que coincidí amb la publicació Pau

Vila i Dinarès: Semblança biogràfica.

També es va projectar el vídeo de l’entre-

vista que li féu Montserrat Roig el 1978 per

al programa Personatges, de TVE.

Presentacions de llibres

— 26 d’octubre de 2006. Més enllà de

l’urbanisme, d’Albert Serratosa. Hi inter-

vingueren, a més de l’autor, Josep Oriol,

degà del Col.legi d’Enginyers de Camins,

Canals i Ports (Catalunya), Vicenç Cap-

devila, exvicepresident de la Corporació

Metropolitana de Barcelona, i Joan Tort,

editor del llibre.

— 21 de febrer de 2007. Las

otras geografías, de Joan Nogué i Joan Ro-

mero, catedràtics de Geografia Humana
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de les universitats de Girona i València,

respectivament. L’acte fou presidit per

Montserrat Tura, consellera de Justícia de

la Generalitat de Catalunya, i hi intervin-

gueren Maria Dolors Garcia Ramon, ca-

tedràtica d’Anàlisi Geogràfica Regional de

la Universitat Autònoma de Barcelona,

Salvador Vives, director de l’editorial Ti-

rant lo Blanch, i els mateixos autors.

— 29 de maig de 2007. Enric

Lluch i Martín: L’obra escrita. L’acte fou

presidit per Francesc Nadal, president de

la Societat Catalana de Geografia (SCG),

i hi intervingueren Joan Vilà-Valentí, pre-

sident de la SFCS de l’IEC, Maria Dolors

Garcia Ramon, membre numerària de

l’IEC, Oriol Nel.lo, secretari per a la Pla-

nificació Territorial del Departament de

Política Territorial i Obres Públiques de la

Generalitat de Catalunya, Abel Albet, pro-

fessor titular de geografia humana de la

Universitat Autònoma de Barcelona i edi-

tor de l’obra, i el mateix Enric Lluch.

Altres actes

— 5 d’octubre de 2006. Acte públic de

presentació del Manifest per a una nova

cultura del territori, impulsat per Antoni

F. Tulla i presidit per Maria Dolors Garcia

Ramon, membre numerària de la SFCS de

l’IEC. Hi intervingueren Joan Nogué, de la

Societat Catalana de Geografia, Sergi Can-

tó, del Col.legi d’Ambientòlegs, Carme Mi-

ralles, del Col.legi de Geògrafs, Jordi Lu-

devid, del Col.legi d’Arquitectes, Pilar

Riera, de l’Associació Catalana de Ciència

Regional, i Andreu Ulied, de la Societat

Catalana d’Ordenació del Territori.

— 10 de març de 2007. Visita a

l’exposició «1936-1939. Els Mapes en la

Guerra Civil Espanyola», instal.lada a l’Ins-

titut Cartogràfic de Catalunya. La visita

fou guiada per Carme Montaner, cap de

la Cartoteca de Catalunya, i per Francesc

Nadal i Luis Urteaga, catedràtics de Geo-

grafia Humana de la Universitat de Bar-

celona. Tots tres eren comissaris d’aques-

ta mostra.

Sortides d’estudi i viatges

— 28 d’octubre de 2006, sortida d’estu-

di a l’Alta Segarra, en el marc del cicle

«Les altres comarques».

— 24 de març de 2007, sortida

d’estudi titulada «El paisatge de la vinya

al Bages».

— 18 i 19 de maig de 2007, sor-

tida d’estudi a la Miranda de Llaberia i

Mola de Colldejou.

— Setmana Santa de 2006, viat-

ge a Anatòlia (de la mar Negra a la mar

Blanca), organitzat per l’Associació per a

la Recerca d’altres Cultures (ARAC, Cul-

tural Travel Association), sota els auspi-

cis de la SCG, i guiat per Pere Andreu.

Altres actuacions

— Antoni Luna féu de representant ins-

titucional de la SCG al Comitè Espanyol

de la Unió Geogràfica Internacional.

— El president, Francesc Nadal,

féu de representant institucional de la
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SCG al Consell Assessor de l’Observatori

del Paisatge de Catalunya.

Premis de la Societat

— III Premi Joan Palau Vera per a tre-

balls de recerca d’estudiants de batxille-

rat a Irene Toneu Isern, de l’Escola Ve-

druna de Vic, pel treball Pluviometria de

Gurb i comparació amb altres punts de la

comarca.

— XII Premi Lluís Casassas i

Simó a Luis del Romero Renau, pel tre-

ball Planificació i govern del territori a

la regió metropolitana del Rin-Ruhr. No-

ves respostes a velles lògiques territorials

en un context insosteniblement globalit-

zat. Accèssit a María José Ripoll Beren-

guer, pel treball Canvis en els usos del

sòl i moviments de massa superficials en

una conca de muntanya de l’alt Ber-

guedà.

El web de la Societat: l’Obrador Obert

(scg.iec.cat)

— Administrat per Pau Alegre, informa

dels actes celebrats a la Societat, a través

d’anuncis i ressenyes, i d’activitats i publi-

cacions d’altres institucions que han estat

d’interès geogràfic (conferències, congres-

sos, col.loquis, premis, llibres i revistes).

Aplega dues-centes cinquanta ressenyes

de llibres escrits per socis o sòcies de la

SCG, seixanta semblances biogràfiques i

presentacions de la SCG en diversos idio-

mes (anglès, aranès, basc, castellà, català,

francès i gallec).

Publicacions

Edició del núm. 60 de Treballs de la So-

cietat Catalana de Geografia, correspo-

nent a 2006, i del llibre Enric Lluch i

Martín: L’obra escrita, amb un estudi in-

troductori d’Abel Albet.
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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: 185

Activitats

— 25 d’octubre de 2006. Sessió inau-

gural del curs 2006-2007. Conferència:

«Una visió de la Guerra de Successió

des de l’exili: el Teatro de Desdichas

(Milà, 1716)», a càrrec d’Agustí Alco-

berro.

— Del 30 de novembre al 19 de

desembre de 2006. Exposició «Els papers

de la Colla Cargol (1952-1961): Família

i cultura com a resistència». S’inaugurà

el dia 30 de novembre al pati de la Casa

de Convalescència i s’exposà fins al 20 de

gener. Fou organitzada per Alfred Pérez-

Bastardas.
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El dia 30 l’acte d’inauguració se

celebrà a la Sala Pere Coromines de la

seu de l’Institut d’Estudis Catalans sota

la presidència de Salvador Giner, presi-

dent de l’IEC, i de Gaspar Feliu, pre-

sident de la Societat Catalana d’Estudis

Històrics.

— 17 d’abril de 2007. Jornada

sobre «Llengua, identitats i patrimoni: les

biblioteques, suport logístic per a la re-

cerca». Aquesta jornada s’organitzà amb

l’objectiu de recordar les institucions de

cultura creades a principis del segle xx,

especialment les biblioteques, la seva tra-

jectòria de suport a la cultura catalana i
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el paper fonamental que tenen encara

avui i que tindran en el futur.

Hi van intervenir:

Jordi Casassas Ymbert: «Ante-

cedents fundacionals i perspectives de

futur».

Francesc Vallverdú: «Importància

del Congrés de Cultura Catalana de 1964».

Antoni M. Badia i Margarit: «La

recerca, ahir, avui i demà. Qüestions».

Sergi Gascón Uris: «La recerca,

ahir, avui i demà. Exemplificacions».

Carles Duarte: «Cultures, identi-

tats i creativitat».

— 23 de maig de 2007. Celebra-

ció de l’Assemblea General ordinària de

socis de la Societat, en el transcurs de la

qual es procedí a la renovació estatutària

de la meitat de la Junta.

— 28 de juny de 2007. Designa-

ció dels càrrecs de la Junta. Va quedar de

la manera següent:

President: Jaume Sobrequés 

i Callicó

Vicepresidenta: Montserrat Sanmartí

i Roset

Secretari: Alfred Pérez-

Bastardas

Vicesecretari: Francesc Vilanova 

i Vila-Abadal

Tresorera: Rosa Lluch i Bramon

Vicetresorer: Sebastià Riera 

i Viader

Vocal de Mercè Morales i 

publicacions: Montoya

Vocals: Agustí Alcoberro 

i Pericay

Armand de Fluvià 

i Escorsa

Ricard Soto i Company

Publicació

Butlletí de la Societat Catalana d’Estu-

dis Històrics, núm. 17 (2006).
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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

Secretari: Josep Serrano i Daura

Tresorer: Oriol Sagarra i Trias

Vocals: Jordi Pujol i Moix

Marc Vallès i Fontanals

Delegat de l’IEC: Vacant

Nombre de socis: 93

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

Econòmics i Socials, fundada el 1951.

Activitats generals

Durant aquest curs la Societat Catalana

d’Estudis Jurídics, filial de l’Institut d’Es-

tudis Catalans, ha realitzat activitats de

diversa naturalesa, en compliment de la

finalitat assenyalada pels seus Estatuts de

promoure el conreu de l’estudi i la inves-

tigació del dret en general i, d’una mane-

ra especial, del dret català. Així, ha acor-

dat organitzar conferències, seminaris i

altres activitats amb la finalitat de con-

tribuir al coneixement i la difusió del dret

civil de Catalunya.

El dia 6 de novembre de 2006 la

Societat va retre homenatge a qui fou el

seu president des de 1995, Josep M. Mas i
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Solench, traspassat l’1 de desembre de

2005. Aquest acte fou presidit per Salva-

dor Giner i el president de la Reial Acadè-

mia de les Bones Lletres de Barcelona, Pere

Molas Ribalta. I comptà amb les interven-

cions de Josep M. Font i Rius, membre

emèrit de la Secció Històrico-Arqueològi-

ca, Antoni Solà i Bohigas, alcalde de San-

ta Coloma de Farners, Ignasi de Balanzó,

psicòleg i advocat, i Josep Cruanyes i

Tor, president de la Societat Catalana

d’Estudis Jurídics.

Com a cloenda de l’acte, Ferran

Badosa Coll, catedràtic de Dret Civil de

la Universitat de Barcelona, , dissertà so-

bre «Cinc anys de dret civil català».
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Seminaris

L’Estatut del 2006. El dret i els drets de

Catalunya a la cruïlla del segle XXI. De

l’11 d’abril al 23 de maig de 2007.

La promulgació del nou Estatut

d’autonomia de Catalunya (que substi-

tueix l’anomenat Estatut de Sau, del

1979) constituí un fet transcendent en el

llarg camí vers el reconeixement de la

identitat i de les institucions pròpies de

la nació catalana. I el seminari, organit-

zat des de la doble perspectiva de quins

són els drets del nostre país i de quin és el

dret dels ciutadans, volgué apropar-nos a

la realitat actual de Catalunya i fixar les

bases del desenvolupament immediat en

els diversos àmbits del país.

El seminari s’organitzà en set con-

ferències, incloses la inaugural i la de

clausura. L’acte inicial i l’acte final foren

presidits respectivament per Ernest Be-

nach i Pascual, president del Parlament

de Catalunya, i Montserrat Tura i Cama-

freita, consellera de Justícia de la Gene-

ralitat de Catalunya.

Es desenvolupà en sessions set-

manals segons el programa següent:

— Conferència inaugural: «L’Es-

tatut del 2006. Introducció», a càrrec de

Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l’Ins-

titut d’Estudis Autonòmics, 11 d’abril

de 2007.

— «Llengua i reforma estatutà-

ria», a càrrec de Jaume Vernet Llobet, ca-

tedràtic de Dret Constitucional de la Uni-

versitat Rovira i Virgili, 16 d’abril de 2007.

— «L’ordre judicial en el nou

marc estatutari», a càrrec d’Alfons Ló-

pez Tena, magistrat membre del Con-

sell General del Poder Judicial, 26 d’abril

de 2007.

— «Les finances públiques en la

reforma de l’Estatut», a càrrec d’Elisen-

da Paluzie Hernández, professora titu-

lar de teoria econòmica de la Universitat

de Barcelona, 2 de maig de 2007.

— «La constitucionalitat dels drets

estatutaris», a càrrec de Marc Carrillo Ló-

pez, catedràtic de Dret Constitucional de

la Universitat Pompeu Fabra, 8 de maig

de 2007.

— «L’ordenació territorial en el

nou Estatut», a càrrec d’Enric Argullol i

Murgadas, catedràtic de Dret Adminis-

tratiu de la Universitat Pompeu Fabra,

16 de maig de 2007.

— Conferència de clausura: «El

dret civil en l’Estatut», a càrrec de Ferran

Badosa Coll, catedràtic de Dret Civil de

la Universitat de Barcelona, 23 de maig

de 2007.

La Societat preveu publicar aques-

tes conferències l’any 2008.

Conferències

També es va organitzar un cicle de con-

ferències sobre «Les Corts catalanes del

segle xviii (1701-1706)», entre els mesos

d’octubre i de novembre de 2006. El pro-

grama fou aquest:

— «Catalunya entre els segles xvii

i xviii: reflexions sobre un canvi», a càr-
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rec de Jon Arrieta Alberdi, de la Uni-

versitat del País Basc, 17 d’octubre 

de 2006.

— «Corts borbòniques de Barce-

lona (1702) versus Corts austriacistes de

Barcelona (1706): anàlisi jurídica com-

parativa», a càrrec de Sixto Sánchez-

Lauro Pérez, de la Universitat de Barce-

lona, 30 d’octubre de 2006.

— «La represa del constitucio-

nalisme (1701-1706)», a càrrec de Joa-

quim Albareda i Salvadó, de la Univer-

sitat Pompeu Fabra, 15 de novembre de

2006.

— «El debat de la vicerègia

(1700-1701): baralla judicialista o con-

flicte polític?», a càrrec d’Eva Serra i

Puig, de la Universitat de Barcelona, 27

de novembre de 2006.

— «Com va ser el procés del con-

sell de guerra de Salvador Puig Antich»,

a càrrec de Francesc Caminal i Badia, ad-

vocat de l’equip de la defensa, 5 de febrer

de 2007.

Suport a altres activitats

La Societat va donar suport a l’organit-

zació de la IX Jornada d’Estudis Local

que se celebrà a Bot (Terra Alta), l’11 de

novembre de 2006, amb el tema de «Ca-

talunya i el fet nacional», organitzada per

l’Ajuntament de Bot i la Universitat In-

ternacional de Catalunya.

Elaboració del Diccionari 

jurídic català

La Societat ha continuat amb l’elaboració

del Diccionari jurídic català, amb la pre-

visió de concloure’l entre els anys 2008

i 2009.

El Diccionari s’estructura segons

aquestes branques o aquests àmbits del

dret:

— dret civil

— dret penal

— dret processal

— dret mercantil (incloent-hi el

marítim)

— dret canònic

— dret romà

— història del dret i de les insti-

tucions

— numismàtica

— biografies (ressenyes biogràfi-

ques i bibliogràfiques).

Els autors són especialistes en

aquestes branques i aquests àmbits del

dret. D’un total de 1.851 entrades elabo-

rades pertanyents a tots els àmbits jurídics

abans esmentats, n’hi ha 561, entre con-

tractades i altres que encara no tenen autor

assignat, que estan pendents de preparar.

Publicacions

Revista Catalana de Dret Privat, núm. 6

(2006).

Revista Catalana de Dret Privat, núm. 7

(2007).

Revista de Dret Històric Català, núm. 5

(2005).
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Societat Catalana d’Economia

Any de fundació: 1977*

Junta Directiva

President: Pere Puig i Bastard

Vicepresident: Artur Saurí del Río

Secretari: Eduard Arruga i Valeri

Tresorer: Humbert Sanz i Garcia

Vocals: Joan Elias i Boada

Pere Lleonart i Llibre

Àngels Roqueta i Rodríguez

Ernest Sena i Calabuig

M. Antònia Tarrazón i 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: 260

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

mics i Socials, fundada el 1951.
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Conferències

— Inauguració del curs acadèmic 2006-

2007: «Història d’una recerca sobre Fran-

cis Ysidro Edgeworth», a càrrec de Lluís

Barbé Duran, professor d’economia de la

Universitat Autònoma de Barcelona. Ins-

titut d’Estudis Catalans, 28 de setembre

de 2006.

— Acte de lliurament del VI Pre-

mi de la Societat Catalana d’Economia:

Economia i política de la privatització lo-

cal, a càrrec del guardonat Germà Bel i

Queralt. Institut d’Estudis Catalans, 28 de

novembre de 2006.

— Els premis Nobel de l’any

2006. Conferència sobre el Premi Nobel

d’Economia concedit a Edmund S. Phelps:

«Inflació, atur i la regla d’or del creixe-

ment», a càrrec de Francesc Xavier Mena

López, professor del Departament d’Eco-
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nomia de l’Escola Superior d’Administra-

ció i Direcció d’Empreses (ESADE), Uni-

versitat Ramon Llull. Institut d’Estudis

Catalans, 12 de desembre de 2006 i Cen-

tre de Cultura Contemporània de Valèn-

cia, 24 de gener de 2007.

Cicle de conferències

— «Factors dinamitzadors de l’economia

catalana», gener-maig de 2007.

— «La innovació a l’empresa ca-

talana: una perspectiva dels marcs insti-

tucionals i de l’acció concreta», a càrrec

de Francesc Solé Parellada, catedràtic de

la Universitat Politècnica de Catalunya,

i Antoni Zabalza, president d’Ercros.

Institut d’Estudis Catalans, 29 de gener

de 2007.

— «Les grans infraestructures de

connexió internacional a Catalunya», a

càrrec de Germà Bel, catedràtic d’Econo-

mia de la Universitat de Barcelona, i San-

tiago Montero, vocal de la Junta del

Col.legi d’Enginyers Industrials de Cata-

lunya. Institut d’Estudis Catalans, 19 de

febrer de 2007.

— «La defensa de la competèn-

cia des de la perspectiva de canvis legis-

latius imminents», a càrrec d’Amadeo Pe-

titbó, director de la Fundación Rafael del

Pino, i Josep Maria Carreras, vocal del Tri-

bunal Català de Defensa de la Compe-

tència. Institut d’Estudis Catalans, 19 de

març de 2007.

— «Centres d’excel.lència en la

formació empresarial: la seva orientació i

el seu impacte», a càrrec de Jordi Canals,

director de l’Institut d’Estudis Superiors

de l’Empresa (IESE), i Carlos Losada, di-

rector d’ESADE. Institut d’Estudis Cata-

lans, 3 de maig de 2007.

— «El model empresarial català:

situació i canvis previsibles», a càrrec

d’Antón Costas, catedràtic de la Univer-

sitat de Barcelona, i Salvador Alemany,

conseller delegat d’Abertis Infraestructu-

ra, SA. Institut d’Estudis Catalans, 14 de

maig de 2007.

— Jornada Acadèmica i Comme-

morativa de la Societat Catalana d’Eco-

nomia: «Aportacions a la recerca i el de-

bat en economia a Catalunya». Institut

d’Estudis Catalans, 5 de juny de 2007.

La Jornada Acadèmica es va em-

marcar dins els actes commemoratius

del primer centenari de l’Institut d’Es-

tudis Catalans per a celebrar-ne la tra-

jectòria seguida mitjançant l’atorgament

del Premi Catalunya d’Economia i el

Premi de la Societat Catalana d’Econo-

mia, que la nostra Societat organitza des

de l’any 1991.

La part acadèmica de l’acte va

consistir en sis sessions, en les quals els

ponents, guardonats amb algun dels dos

premis i acompanyats d’altres especialis-

tes, van fer balanç de l’estat actual de la

investigació i el debat científics en cada

una de les àrees proposades. Finalment,

l’acte es va cloure amb una sessió com-

memorativa solemne, en què van assistir

els guardonats amb algun dels dos pre-
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mis, representants de les entitats que hi

van donar suport i membres dels succes-

sius jurats.

Les sis sessions foren:

Sessió 1: Estudis d’història econò-

mica sectorials a Catalunya

— «Estat de la recerca sobre els

inicis de la industrialització a Catalunya»,

a càrrec de James Thomson, Universitat

de Sussex.

— «Sobre el paper ambivalent de

la vinya en el desenvolupament econòmic

contemporani a l’Euroregió Pirineus-Me-

diterrània», a càrrec de Francesc Valls,

Universitat de Barcelona.

Sessió 2: El desenvolupament i la

convergència regional a Europa i Espanya

— «Recerca desenvolupada en el

camp dels estudis de convergència regio-

nal», a càrrec de J. M. Esteban Marqui-

llas, Universitat Autònoma de Barcelona,

Institut d’Anàlisi Econòmica (IAE) - Con-

sell Superior d’Investigacions Científiques

(CSIC).

— «Noves aportacions als estudis

dels desequilibris regionals», a càrrec

d’Ángel de la Fuente, Universitat Autò-

noma de Barcelona, IAE-CSIC.

Sessió 3: L’anàlisi cost-benefici en

l’estudi de les infraestructures en àrees

urbanes

— «Estat de les recerca i de les

aplicacions en estudis cost-benefici en

l’àmbit de les grans inversions en infra-

estructures», a càrrec de Pere Riera, Uni-

versitat Autònoma de Barcelona.

— «Alguns elements de debat

respecte a la connectivitat interurbana de

Catalunya», a càrrec de Germà Bel, Uni-

versitat de Barcelona.

Sessió 4: Desenvolupament de les

ciutats i les grans àrees urbanes de Cata-

lunya

— «Globalització i geografia

econòmica de les regions de la UE», a càr-

rec de Xavier Vives, IESE i Institució

Catalana de Recerca i Estudis Avançats

(ICREA) - Universitat Pompeu Fabra

(UPF).

— «Els factors de canvi del mo-

del urbà de Catalunya: elements per al

debat», a càrrec de Pere Lleonart, Gabi-

net d’Estudis Econòmics.

Sessió 5: El debat sobre les rela-

cions financeres entre Catalunya i Es-

panya

— «Els fluxos fiscals de Catalu-

nya amb l’Administració de l’Estat: dels

estudis de la balança fiscal al debat sobre

l’estat actual del finançament autonò-

mic», a càrrec de Guillem López Casas-

novas, Universitat Pompeu Fabra.

— «Algunes consideracions sobre

les balances fiscals», a càrrec de Jacint

Ros Hombravella, Universitat de Barce-

lona.

Sessió 6: Estat actual dels estudis

sobre els sectors regulats: el cas de l’e-

nergia elèctrica

— «El sector elèctric espanyol»,

a càrrec d’Ignasi Nieto, Ministeri d’In-

dústria.
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— «La regulació del sector d’e-

nergia elèctrica», a càrrec de Joan Bata-

lla, Comissió Nacional de l’Energia.

Acte commemoratiu solemne 

del X Premi Catalunya d’Economia

Salutació i benvinguda a càrrec de Pere

Puig, president de la Societat Catalana

d’Economia, Salvador Giner, president de

l’IEC, i Narcís Serra, president de Caixa

Catalunya.

— «Breu glossa històrica dels

premis de la Societat Catalana d’Econo-

mia», a càrrec de Joaquim Muns, IEC i

Universitat de Barcelona.

— «Present i futur de la recerca

en economia a Catalunya», a càrrec d’An-

dreu Mas-Colell, IEC i Universitat Pom-

peu Fabra.

Premi

— Convocatòria del XI Premi Catalunya

d’Economia, abril de 2007.

Publicació

Bosch-Domènech, Antoni; Silvestre, Joa-

quim. L’aversió i l’atracció al risc i les

seves conseqüències teòriques i pràcti-

ques: evidència experimental. 2007.

[VIII Premi Ferran Armengol i Tubau]
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Associació Catalana de Sociologia

Any de fundació: 1979*

Junta Directiva

President: Oriol Homs Ferret

Vicepresidents: Josep M. Rotger Cerdà 

Arturo Rodríguez Morató

Secretària: Teresa Sordé Martí

Tresorera: Remei Casas Borràs

Vocals: Jordi Busquet Duran

Joaquim Casal i Bataller

Màrius Domínguez Amorós

Xavier Godàs i Pérez

Encarna Herrera i Martínez

Cristina López i Villanueva

Maite Montagut i Antolí

Enric Renau Permanyer

Eulàlia Solé i Romero

Marta Soler Gallart

Delegada de l’IEC: Carlota Solé i Puig

Nombre de socis: 226

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

Econòmics i Socials, fundada el 1951.
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El 14 de desembre de 2006 l’Associació

Catalana de Sociologia (ACS) celebrà

l’Assemblea General de socis, que va

comportar la renovació de càrrecs de la

Junta, que quedà tal i com s’indica més

amunt.

Activitats

— Comissió de Preparació del congrés de

la Federació Espanyola de Sociologia

(FES) de 2007 (a partir de setembre 

de 2006). El IX Congrés Espanyol de

Sociologia es va celebrar els dies 13, 14

i 15 de setembre de 2007. La candidatu-
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ra va ser preparada per l’ACS i accepta-

da per la FES. L’ACS va participar en el

Comitè Organitzador i en el Comitè Cien-

tífic del Congrés. El Comitè Organitzador

va tenir com a president el catedràtic de

Sociologia, i membre de l’ACS, Fausto

Miguélez, exdegà de la Facultat de Cièn-

cies Polítiques i Sociologia de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona (UAB), i va

comptar amb representants de les uni-

versitats catalanes, de diverses empreses

i de la Junta de l’ACS. Es va anar reunint

periòdicament i va avançar en l’organit-

zació del Congrés per mitjà de quatre co-

missions: Finançament, Espais, Estratè-

gia i Logística.

— Cicle de conferències «Identi-

tats». Novembre de 2006. El cicle va es-

tar format per sis conferències que van

tractar el tema de la immigració. Les or-

ganitzacions que van coordinar el cicle

van pronunciar les conferències següents:

«Identitats i valors culturals de convivèn-

cia», a càrrec de Tomàs Calvo Buezas

(Universitat Complutense de Madrid),

presentada per Sandra Pardo (Fundació

Pere Tarrés), organitzada per CaixaFo-

rum i celebrada a la seva seu el dia 7 de

novembre; «Identitat i gènere», a càrrec

de Tassadit Yacine, presentada per Ma-

ria Àngels Roqué, organitzada per l’Ins-

titut de la Mediterrània i celebrada a la

seu de CaixaForum el dia 8 de novembre;

«Identitat i diàleg interreligiós», a càrrec

de Fèlix Martí (Organització de les Na-

cions Unides per a l’Educació, la Ciència

i la Cultura, UNESCO Catalunya), pre-

sentada per Lluís Foix, organitzada per

l’Ateneu de Barcelona i celebrada a la

seva seu el dia 14 de novembre; «Identi-

tat i llengua», a càrrec de Jordi Porta

(Òmnium Cultural), organitzada per Òm-

nium Cultural i celebrada a la seu de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans el dia 20 de no-

vembre; «La crisi política a l’escola», a

càrrec de Salvador Cardús, presentada

per Jordi Sánchez (Fundació Jaume Bo-

fill) i celebrada al Foment de les Arts i del

Disseny (FAD) el dia 22 de novembre;

«Està tancat el debat sobre el multicultu-

ralisme?», a càrrec de Michel Wieviorka,

president de l’Associació Internacional de

Sociologia, presentada per Oriol Homs,

organitzada per l’Associació Catalana de

Sociologia i celebrada a la seu de l’Insti-

tut d’Estudis Catalans el dia 29 de no-

vembre.

Premi Concurs de Joves Sociòlegs

El dia 28 de febrer de 2007 es reuní el ju-

rat, format per Cristina López, Jordi Bus-

quet Duran i Lluís Recolons i Arquer, per

deliberar sobre els treballs presentats al

XI Concurs de Joves Sociòlegs. S’hi van

presentar quatre treballs. El jurat, des-

prés d’analitzar els treballs presentats i

discutir-ne els valors, va decidir concedir

un premi i un accèssit:

— Premi: E-participació: la in-

corporació d’Internet en els processos de

participació ciutadana en la presa de deci-

sions públiques, de Clelia Colombo.
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— Accèssit: L’absència als exà-

mens de primer curs en la Universitat de

València o el cas dels «no presentats»,

d’Alícia Villar Aguilés.

Ambdós estudis seran publicats a

la revista electrònica de l’ACS. El lliura-

ment dels premis es va fer el dia 24 d’a-

bril de 2007.

Preparació del Congrés Català 

de Sociologia

S’ha començat a elaborar el projecte per

al V Congrés Català de Sociologia, el qual

se celebrarà a Barcelona els dies 17, 18 i

19 d’abril de 2009. Sota el lema «Immi-

gració i societat catalana», les sessions se

celebraran al recinte de l’IEC-ACS, a

Barcelona, i a la UAB, a Bellaterra.

Preparació del Primer Fòrum Mundial

de Sociologia de l’Associació 

Internacional de Sociologia

S’ha començat a treballar per organitzar

el Primer Fòrum Mundial de Sociologia de

l’Associació Internacional de Sociologia,

conjuntament amb aquesta Associació i la

Federació Espanyola de Sociologia. Es

preveu que aquest Fòrum se celebri a Bar-

celona, concretament a la Facultat de Geo-

grafia i Història de la Universitat de Bar-

celona, del 5 al 8 de setembre de 2008,

sota el lema «La investigació sociològica i

el debat públic».

Aquest Fòrum es considera una

trobada prèvia al següent Congrés Català

de Sociologia, previst per a l’abril de 2009.

Publicacions

Butlletí de l’Associació Catalana de So-

ciologia

És un full d’informació intern per als so-

cis, en què la informació sobre la societat

es complementa amb articles o comenta-

ris, així com amb un apartat per a les no-

vetats bibliogràfiques vinculades a la nos-

tra especialitat i, complementàriament, a

informacions de l’Associació. Aquest any

se n’han publicat sis números: 85, 86, 87,

88, 89 i 90, amb un tiratge de tres-cents

exemplars.

Revista Catalana de Sociologia

S’ha publicat el número 21 de la Revista

Catalana de Sociologia i és l’últim que es

publica en paper. El proper tindrà format

electrònic i estarà ubicat al web de l’IEC,

a l’apartat «Revistes en línia», i tindrà un

enllaç des del web de l’ACS.

Durant aquest període també es

comencen a fer gestions per tal de digita-

litzar la Revista Catalana de Sociologia.

Societat catalana 2007

Es tracta d’una obra en què s’analitzen

els esdeveniments de major rellevància

social, política i econòmica ocorreguts a

Catalunya durant l’any 2006. Forma part

d’un projecte en què es preveu donar con-

tinuïtat a la publicació, de manera que,

cada any, reconeguts sociòlegs i sociòlo-

gues aportin una radiografia sociològica

de la realitat catalana. Consta de les sec-

cions següents, cadascuna amb un coordi-
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nador o coordinadora: Economia i Desen-

volupament (Fausto Miguélez); Població i

Estructura Social (Anna Alabart); Cultu-

ra, Educació i Ciència (Xavier Bonal);

Política i Governabilitat (Rosa Virós);

Ciutadania i Societat Civil (Maite Monta-

gut), i Benestar i Salut (Sebastià Sarasa).

L’acte de presentació d’aquest

primer número es va fer el 30 de maig

de 2007 i comptà amb la participació de

Lluís Foix, periodista de La Vanguardia.

Altres components de la mesa van ser

Oriol Homs, president de l’ACS, i Maite

Montagut, coordinadora de la publicació.
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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: Sebastià Janeras i Vilaró

Joan Bellavista i Ramon

Pere Farnés i Scherer

Delegat de l’IEC: Anscari Manuel Mundó i Marcet

Nombre de socis: 29

La Societat Catalana d’Estudis Litúrgics

(SCEL), al llarg del curs 2006-2007, ce-

lebrà les dues reunions plenàries previstes

pels seus estatuts. La primera tingué lloc a

la Sala Fontserè de la seu de l’Institut

d’Estudis Catalans el dia 28 de novembre

de 2006, en la qual participà pràcticament

la majoria dels membres residents a Cata-

lunya. Era la sessió setanta-quatrena de la

Societat. La presentació va ser a càrrec de

Marc Sureda i Juvany, professor de la Uni-

versitat de Girona i especialista en arqueo-

logia medieval. Havia estat elegit per vota-

ció unànime en la reunió anterior, el 29 de

maig de 2006. Després es passà a la re-

elecció del president mossèn Miquel dels

Sants Gros i Pujol, que havia acabat el seu

mandat. Seguí la conferència del musicò-

leg Francesc Bonastre i Bertran, membre

de la Societat, sobre «La polifonia litúrgi-
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ca policoral a la Catalunya del segle xvii»,

il.lustrada amb la projecció de partitures

del segle esmentat. Després, mossèn Joan

Bellavista i Ramon llegí la nota necrològi-

ca del pare Pierre M. Gy, O. P., mort a Pa-

rís el 20 de desembre de 2005. Va ser

membre de la Societat i durant molts anys

havia estat director de l’Institut Supérieur

de Liturgie de l’Institut Catholique de Pa-

rís. Era cèlebre pels seus nombrosos es-

tudis litúrgics. Isabel Juncosa i Ginestà,

membre de la Societat, informà sobre el

web, i el director responsable de les publi-

cacions de la Societat parlà de l’estat en

què es trobava la publicació del volum

quinzè de la Miscel.lània Litúrgica Cata-

lana, que per acord unànime dels membres

presents serà dedicada a l’esmentat Pierre

M. Gy, O. P. Després es plantejà novament

la qüestió de la col.laboració de la Societat
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a les festes del Centenari de l’IEC, i s’a-

cordà encomanar una conferència al pare

Alexandre Olivar, president d’honor de la

Societat. En acabar, els membres presents

explicaren les seves activitats científiques.

Entre aquestes comunicacions cal destacar

la d’Anscari Manuel Mundó, que comentà

els passos fets per a l’edició de les nom-

broses miniatures de la Bíblia de Sant Pere

de Rodes, ara París (BnF, ms. 6), i parlà de

la propera celebració del bicentenari de la

fundació de la Biblioteca Episcopal de Vic

pel gran bisbe de la Il.lustració, Francesc

de Veyan i Mola. També explicà que en

motiu d’aquesta ocasió es publicarà una

història que ha preparat de la Biblioteca.

Conferències

— «La polifonia litúrgica policoral a la

Catalunya del segle xvii», a càrrec de

Francesc Bonastre i Bertran, 25 d’octu-

bre de 2006.

— «La idiosincràsia de la litúrgi-

ca introduïda a la Catalunya Vella pels

francs i la seva independència en l’adap-

tació», a càrrec d’Alexandre Olivar i Day-

dí, 2 de març de 2006.

— «Litúrgica al claustre de la

Catedral de Girona vers l’any 1360», a

càrrec de Marc Sureda i Juvany, 20 de

maig de 2007.

Publicacions

Miscel.lània Litúrgica Catalana, núm. 15

(2006).

Altés i Aguiló, F. X. El processoner de la

Seu d’Urgell imprès l’any 1527. Edi-

ció facsimilar monocroma amb intro-

ducció i índexs. Barcelona, 2007. (Bi-

blioteca Litúrgica Catalana, 4).

M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

06
-2

00
7

522

Memòria 2006-2007 - 5  9/6/09  15:50  Página 522



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: 87
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Activitats principals i trobades generals

Sessions científiques

— Conferència i debat a càrrec de Joa-

quim Garrigosa sobre «La notació musi-

cal a Catalunya fins al segle xiii», 18 de

gener de 2007.

— Conferència i debat a càrrec

de Josep M. Almacelles amb el tema «Del

carrer a la sala de concerts: La Banda

Municipal de Barcelona (1886-1944)»,

22 de febrer de 2007.

— Conferència i debat a càrrec de

Josep Dolcet amb el tema «L’Acadèmia

dels Desconfiats de Barcelona», i presen-

tació del volum «Arxiu musical de la basí-

lica del Sant Esperit de Terrassa», a càrrec

de Josep M. Gregori, 14 de juny de 2007.

Sessions de treball no col.lectives

— Reunions ordinàries de la Junta per a

la programació i organització de les tro-

bades.

— Preparació de la revista de la

Societat Catalana de Musicologia que s’e-

ditarà durant el 2007.

— Assistència del president i el

vicepresident a diverses reunions de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans (assemblees ple-

nàries i reunions de la Secció Històrico-

Arqueològica).

Memòria 2006-2007 - 5  9/6/09  15:50  Página 523



El dia 25 de juny de 2007 se celebrà una

sessió extraordinària, en la qual es van

aprovar la memòria d’activitats del curs i

la renovació de la Junta Directiva.

Hem de lamentar l’òbit, durant el

curs 2006-2007, de Marcel Durliat, Jau-

me Ramon i Morros i Josep M. Puig i Sa-

lellas.

Sessió inaugural

La sessió inaugural del curs 2006-2007,

trentè d’existència dels Amics de l’Art

Romànic (AAR), filial de l’Institut d’Es-

tudis Catalans (IEC), tingué lloc a la Sala

Turró de la Reial Acadèmia de Medicina,

el dimecres dia 13 de desembre de 2006,

i fou a càrrec d’Olivier Poisson, inspector

general dels Monuments Historiques de

França, qui tractà el tema «Jean-Auguste

Brutails: l’arqueologia francesa i l’apa-

rició de l’arqueologia monumental cata-

lana a finals del segle xix». L’acte fou

presidit per la presidenta de la Secció

Històrico-Arqueològica, Maria Teresa Fer-

Amics de l’Art Romànic

Any de fundació: 1977

Junta Directiva

Presidenta: M. Teresa Matas i Blanxart

Vicepresident: Antoni González i Moreno-Navarro

Secretari: Josep M. Palau i Baduell

Tresorer: Joan Valero Molina

Vocals: Francesca Español i Bertran

Joaquim Graupera i Graupera

Verònica Jiménez Ferran

Rosa M. Martín i Ros

Elena Martínez i Gay

Aida Mestres i Domènech

Josep M. Xarrié i Rovira

Secretària redactora: M. Dolors Solé i Gras

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

Nombre de socis: 507
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rer i Mallol, acompanyada de la presi-

denta de la societat, M. Teresa Matas i

Blanxart. Aquest discurs fou publicat i dis-

tribuït a tots els socis.

Presentació de publicacions

El 15 de setembre de 2006 Joan-F. Ca-

bestany i Fort, membre de l’IEC, pre-

sentà a la sala d’actes de l’Ecomuseu de

les Valls d’Àneu (Esterri d’Àneu, Pallars

Sobirà) el llibre El romànic de la vall

d’Àneu, obra de Joan-F. Cabestany i Fort,

M. Teresa Matas i Blanxart i Josep M. Pa-

lau i Baduell. L’acte fou organitzat pel

Consell Cultural de les Valls d’Àneu i

presidit pel president de dita entitat, Fer-

ran Rella i Foro.

El 2 de novembre de 2006 es pre-

sentà a la sala d’actes del Consell Supe-

rior d’Investigacions Científiques (CSIC),

el Diccionari d’arquitectura romànica

catalana, elaborat per Joan-F. Cabestany

i Fort i M. Teresa Matas i Blanxart, di-

rectors del Centre d’Art Romànic Català

(ARCAT) de l’IEC, amb l’assessorament

i la revisió terminològica del Centre de

Terminologia TERMCAT i amb el patro-

cini de l’Obra Social de «La Caixa». L’ac-

te fou presidit per Maria Teresa Ferrer i

Mallol, professora d’investigació del CSIC

i presidenta de la Secció Històrico-Arqueo-

lògica de l’IEC, i hi intervingueren Joan

Martí i Castell, catedràtic de la Universi-

tat Rovira i Virgili (URV) i president de

la Secció Filològica de l’IEC, Rosa Colo-

mer i Artigas, directora del TERMCAT, i

els autors del llibre. L’acte fou organitzat

pel TERMCAT, l’Institut d’Estudis Cata-

lans i el Consell Superior d’Investigacions

Científiques.

El 19 de febrer de 2007 es pre-

sentà a la sala d’actes del Consell Supe-

rior d’Investigacions Científiques de Bar-

celona el divuitè volum de la revista

Lambard: Estudis d’Art Medieval. L’ac-

te fou presidit per Maria Teresa Ferrer i

Mallol, presidenta de la Secció Històri-

co-Arqueològica de l’IEC i fou a càrrec

de Salvador Claramunt i Rodríguez, vi-

cerector d’Activitats i Patrimoni de la

Universitat de Barcelona. Aquest volum,

a més dels articles «La portalada romà-

nica de Santa Maria de Covet i el sarcò-

fag romà d’Àger a través d’uns dibuixos

de la Real Academia de la Historia», de

Francesca Español; «Darreres troballes

arqueològiques a l’església de Santa Ma-

ria del Puig (Esparreguera, Baix Llobre-

gat)», de Júlia Miquel i Oriol Achón; «El

martiri de santa Eulàlia de Barcelona:

De la forma al significat», de Verònica

Jiménez Ferran, i «L’ermita romanico-

gòtica de Sant Miquel de Corbera (Va-

lència)», de Miquel Gómez Sahuquillo,

inclou els articles de la I Jornada dels

AAR a la delegació de l’IEC a Lleida: «El

Museu Diocesà», de Jesús Tarragona;

«Els repertoris romànics del Museu de

Lleida Diocesà i Comarcal», de Francesc

Fité; «Pintura medieval al Museu de Llei-

da», d’Isidre Puig, i «Els tapissos de la

catedral de Lleida», de Carmen Berlabé.
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També inclou l’article de Pere Rovira i

Pons «Descobriments i intervencions in

situ en pintura mural romànica i gòtica

a les comarques de Girona: De sant

Tomàs de Fluvià a sant Víctor de Dòrria

(1982-2002)», corresponent a la I Jor-

nada dels AAR a la delegació de l’IEC a

Perpinyà.

El 12 de març de 2007 es pre-

sentà el llibre Les esglésies romàniques de

la vall de Cardós, del qual són autors

Joan-F. Cabestany i Fort, M. Teresa Ma-

tas i Blanxart i Josep M. Palau i Baduell,

de l’ARCAT, de l’Institut d’Estudis Cata-

lans. L’obra és un estudi d’investigació

d’aquesta àrea del Pallars Sobirà i ha

comptat amb la col.laboració del Consell

Comarcal del Pallars Sobirà i dels Amics

de l’Art Romànic, que en són els editors.

L’acte tingué lloc al Saló del Vigatà del

Palau Moja i fou presentat per Antoni

Navarro Cossío, arquitecte responsable de

Planificació i Coordinació dels programes

del Patrimoni Cultural de la Generalitat

de Catalunya, qui ressaltà la importància

d’aquesta obra alhora que encoratjà a

prosseguir la tasca duta a terme pels in-

vestigadors de l’ARCAT. L’acte fou pre-

sidit per Maria Teresa Ferrer i Mallol,

presidenta de la Secció Històrico-Arqueo-

lògica de l’IEC.

Celebració del XXI Cicle de Conferències

Els dies 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de novem-

bre de 2006 es dugué a terme el XXI Ci-

cle de Conferències, dedicat enguany a

«Arquitectura i litúrgia: Els espais cultu-

rals del romànic al gòtic». Les conferèn-

cies foren a càrrec de Francesca Español,

professora de la Universitat de Barcelo-

na (UB). Les conferències van ser les se-

güents:

— «El sant sepulcre de Jerusalem

i el seu ressò a Occident. Exemples cata-

lans»,

— «El culte a l’arcàngel sant Mi-

quel i la seva topografia»,

— «El culte a les relíquies: espai

i sepulcres sants»,

— «Els escenaris culturals a les

catedrals: altar, tron i retaule»,

— «La ciutat al servei de la litúr-

gia: celebracions religioses»,

— «La ciutat al servei de la litúr-

gia: celebracions profanes».

Sessions de treball: conferències

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

tre cinquanta i seixanta assistents, es du-

gueren a terme dues sessions de treball,

en les quals es pronunciaren conferències

sobre diferents aspectes relacionats amb

el món medieval. Aquestes es completa-

ren amb les jornades científiques i els ci-

cles de conferències.

Les conferències foren les següents:

— 05.02.2007. «La trajectòria

professional de l’escultor Pere Oller», a

càrrec de Joan Valero Molina. L’acte tin-

gué lloc als locals del Servei de Patrimo-

ni Arquitectònic Local (SPAL) de la Di-

putació de Barcelona.
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— 07.05.2007. «El claustre gòtic

de la catedral de Vic», a càrrec de Verò-

nica Jiménez Ferran, de la UB. L’acte tin-

gué lloc als locals de l’SPAL de la Dipu-

tació de Barcelona.

Sessions de treball: jornades

— 23 i 24.03.2007. Jornada Científica

amb motiu del Centenari de l’IEC amb el

tema «1907: el paper de l’IEC en la his-

tòria de l’art i la restauració de monu-

ments a Catalunya i Europa». L’acte tin-

gué lloc el dia 23 a la sala d’actes del

Museu d’Història de Catalunya, i el dia 24

es visitaren les esglésies de Sant Llorenç

prop de Bagà i Sant Quirze de Pedret.

Les ponències foren a càrrec d’es-

pecialistes de renom internacional com

Jaume Sobrequés, director del Museu

d’Història de Catalunya; Olivier Poisson,

inspector general dels Monuments Histo-

riques de França; Giovanna Valenzano,

professora ordinària de la Universitat de

Pàdua; Julià Esteban Chaparría, cap del

Servei d’Arquitectura de la Generalitat

Valenciana; Raquel Lacuesta, cap de la

Secció Tècnica, d’Investigació i Catalo-

gació del Servei de Patrimoni Arquitectò-

nic Local de la Diputació de Barcelona;

M. Teresa Matas, directora de l’ARCAT;

Giovanna Bianchi, professora d’arqueo-

logia de l’arquitectura de la Universitat de

Siena; Mario D’Onofrio, professor ordina-

ri de la Universitat La Sapienza de Roma;

Xavier Barral i Altet, membre de l’IEC i

catedràtic de la Universitat de Rennes; Al-

bert López Mullor, cap de la Unitat d’In-

vestigació Històrica del Servei de Patri-

moni Arquitectònic Local de la Diputació

de Barcelona; i Antoni González i More-

no-Navarro, cap del Servei de Patrimoni

Arquitectònic Local de la Diputació de

Barcelona i vicepresident d’Amics de l’Art

Romànic. Aquesta Jornada va ser possi-

ble gràcies al suport del Servei de Patri-

moni Arquitectònic Local de la Diputació

de Barcelona.

Sessions de treball: visites

— 16.12.2006. Visita a l’exposició «L’es-

cultura medieval a la col.lecció de la Fun-

dación Francisco Godia», conduïda per

M. Teresa Matas, presidenta dels AAR.

— 20.01.2007. Visita al Saló del

Tinell i la capella reial de Santa Àgata de

Barcelona, conduïda per Joan-F. Cabes-

tany, membre de l’IEC.

— 17.02.2007. Visita a l’exposi-

ció «La fortuna d’unes obres: Sant Pere

de Rodes, del monestir al museu», con-

duïda pel comissari de l’exposició,

Eduard Riu Barrera, del Servei de Patri-

moni Arquitectònic de la Generalitat de

Catalunya.

— 14.04.2007. Visita a les sales

romàniques i gòtiques del Museu Frede-

ric Marès, conduïda per M. Teresa Matas,

presidenta dels AAR.

— 28.04.2007. Visita a l’església

de Santa Maria del Puig (Esparreguera,

Baix Llobregat), conduïda pels arqueò-

legs Júlia Miquel i Oriol Achón.
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— 19.05.2007. Vista a l’església

de Sant Ramon del Pla de Santa Maria (Alt

Camp), conduïda per Joana Virgili i Gasol.

— 09.06.2007. Visita a l’església

de Santa Maria de Bell-lloc (Santa Colo-

ma de Queralt, Conca de Barberà), con-

duïda per Joan-F. Cabestany i Fort i M.

Teresa Matas i Blanxart.

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 me-

dieval. Enguany es convocà per catorzena

vegada i corresponia a una aportació so-

bre el període gòtic. El premi quedà desert.

Assistència a sessions científiques

— 22.11.2006. El delegat de l’IEC per

als Amics de l’Art Romànic, Joan-F. Ca-

bestany, i la presidenta dels AAR, M. Te-

resa Matas, assistiren a la inauguració de

l’exposició «La fortuna d’unes obres: Sant

Pere de Rodes, del monestir al museu»,

que tingué lloc al Museu Frederic Marès

de Barcelona.

— 16, 23, 30.11.2006 i 14.12.

2006. La vocal Aida Mestres i Domènech

assistí al curs Manifestacions artístiques

medievals a Terrassa, que tingué lloc al

Museu de Terrassa.

— 29, 30.11.2006 i 01, 02.12.

2006. El delegat de l’IEC per als Amics

de l’Art Romànic, Joan-F. Cabestany,

assistí al seminari sobre Restauració de

la catedral en el context del Pla de ca-

tedrals, que tingué lloc a la sala d’actes

del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya

(COAC).

— 10.02.2007. La vocal Elena

Martínez i Gay assistí a l’Itinerari pel

Granollers medieval i Castell de Llinars,

organitzat pel Museu de Terrassa.

— 7, 14, 21, 28.03.2007 i 11,

18, 25.04.2007 i 02.05.2007. La vocal

de Publicacions, Rosa M. Martín, assistí

al cicle de conferències «Memòria medie-

val als museus», organitzat per la Fun-

dació Francisco Godia i Fundació Amics

del Museu Nacional d’Art de Catalunya

(MNAC). El dia 28 de març pronuncià la

conferència «Les col.leccions medievals al

Museu Tèxtil i d’Indumentària», dins

d’aquest cicle.

— 26, 27 i 28.06.2007. El de-

legat de l’IEC per als Amics de l’Art

Romànic, Joan-F. Cabestany, assistí a la

XXXV Setmana Internacional d’Estudis

Medievals de Pedralbes, que aquest any

versava sobre «La ciència i els seus límits

a l’edat mitjana».

— 10, 11, 12 i 13.07.2007. La

vocal Verònica Jiménez Ferran assistí al

curs Arquitectura i formes artístiques

medievals: ús i funció, organitzat per la

Universitat de Lleida i celebrat a la Seu

d’Urgell.

Publicacions

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

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

sep M. Les esglésies romàniques de la

M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

06
-2

00
7

528

Memòria 2006-2007 - 5  9/6/09  15:50  Página 528



vall de Cardós. Barcelona: Institut

d’Estudis Catalans, 2007.

Lambard: Estudis d’Art Medieval, núm. 18

(2005-2006).

Lambard: Estudis d’Art Medieval, núm. 19

(2006-2007).

Poisson, Olivier. Jean-Auguste Brutails:

l’arqueologia francesa i l’aparició

de l’arqueologia monumental catala-

na a finals del segle XIX. Barcelona:

Institut d’Estudis Catalans, 2006.
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Societat Catalana de Pedagogia

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

President: Martí Teixidó i Planas

Vicepresidents: Joan Mallart i Navarra

Joan Soler i Mata

Secretari: Josep Palau i Orta

Director de publicacions: Conrad Vilanou i Torrano

Tresorera: M. Dolors Maura i Pascuet

Vocals: Immaculada Bordas i Alsina

Enric Corominas i Rovira

Rosa M. Codines i Rovira

Sofia Isus i Barado

Josep-Lluís Rodríguez i Bosch

Delegat de l’IEC: Ricard Torrents i Bertrana

Nombre de socis: 126

Aquesta nova composició de la Junta de

Govern fou aprovada per l’Assemblea Ge-

neral el 19 de juny de 2007.

Activitats

— El dia 19 d’octubre de 2006 tingué

lloc la conferència «Grans narracions i

valors en educació», a càrrec d’Octavi Fu-

llat, dins l’acte inaugural del curs, presi-

dit pel president de la Societat Catalana

de Pedagogia (SCP) en aquell moment,

Lluís Busquets.

— Els dies 24 i 25 de novembre

de 2006 se celebrà el seminari de tardor
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Narracions i pedagogia. Fou organitzat

amb la col.laboració de la Societat Cata-

lana de Llengua i Literatura i la Societat

Catalana de Matemàtiques, i coordinat

per Lluís Busquets i Blanca Serra. Hi in-

tervingueren socis experts i professors de

pedagogia, com Ramon Canals, Ricard

Torrents i Jaume Cela, mestre i director.

Hi aportaren experiències: Carme Alco-

verro, en llengua; Mercè Izquierdo, en

ciències; Encarna Hidalgo, en història;

Antoni Gomà, en matemàtiques; i Jordi

Solé Camardons, en cinema. Pel que fa a

literatura i gèneres narratius, hi intervin-
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gueren els professors Vicent Salvador, de

la Universitat Jaume I, i Enric Balaguer,

de la Universitat d’Alacant. Els partici-

pants Adoración Hermoso, Maica Cas-

tellà, Josep M. Ferran i Josefina Massip

també hi presentaren experiències i co-

municacions.

— El dia 30 de gener de 2007

tingueren lloc les converses pedagògiques

«L’aprenentatge de llengües estrangeres»,

a càrrec de la professora Dolors Soler, di-

rectora del Centre de Llengües Estrange-

res del Departament d’Educació, presen-

tada per la sòcia Sara Blasi.

— El dia 27 de març de 2007 la

sòcia i coordinadora Immaculada Bordas

presentà el núm. 4 (2005) de la Revista

Catalana de Pedagogia, el tema mo-

nogràfic del qual és «Complexitat, didàc-

tica i tecnologia».

— El dia 27 de març de 2007 tin-

gué lloc la conferència «O paradigma

educativo emergente: Implicaçaos on la

didàctica do XXIº sécolo», a càrrec de

M. Cándida Moraes, de la Universitat Ca-

tòlica de São Paulo.

— El desembre de 2006 la So-

cietat Catalana de Pedagogia es va in-

corporar a la comissió de participació de

l’Homenatge a Marta Mata, pedagoga i

política de l’educació, rellavant en la re-

cuperació de la renovació pedagògica a

l’escola catalana. Alguns socis, coneixe-

dors de l’homenatjada, es van oferir a

parlar de política i educació en la corres-

ponent taula. A l’acte celebrat el 14 d’a-

bril de 2007 hi varen participar el presi-

dent de la SCP, membres de la Junta i so-

cis. Josep González-Agàpito i Granell,

soci i membre numerari de l’Institut d’Es-

tudis Catalans, va ser un dels ponents de

la mesa sobre política i educació amb l’e-

nunciat «Pedagogia és política». El soci

Joan Soler i Mata, professor de la Uni-

versitat de Vic, va publicar al diari Avui

«Una lliçó de pedagogia».

— Els dies 26 i 27 d’abril de

2007 es dugueren a terme les jornades in-

ternes amb el professor Kieran Egan so-

bre «Educació i imaginació», amb el Se-

minari de Narrativa i Pedagogia. Hi va

haver una proposta per a col.laborar amb

l’Imaginative Education Researh Group

(IERG) i organitzar la VII Conferència

Internacional sobre Educació i Imagina-

ció a Barcelona el febrer de 2009. Hi van

participar Josep Vallcorba i Mercè Travé,

de la Subdirecció General de Llengua i

Cohesió Social del Departament d’Edu-

cació; Mariona Espinet i Mercè Izquierdo,

de Didàctica de les Ciències de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona (UAB),

i Teresa Tilló, de la Universitat de Barce-

lona (UB). Kieran Egan i col.laboradors

pronunciaren la conferència «Narracions

en l’enseyament de la ciència» a la Uni-

versitat de Barcelona.

— El juny de 2007 hi va haver la

presentació de la SCP en l’acte de la gra-

duació dels estudiants de pedagogia de la

Universitat de Barcelona. Fou un acte pre-

sidit per Núria Rajadell, Lluís Busquets,
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president en aquell moment de la Societat

Catalana de Pedagogia, i representants del

Col.legi de Pedagogs de Catalunya.

— El dia 19 de juny de 2007 se

celebrà l’Assemblea General de la Socie-

tat Catalana de Pedagogia per renovar la

Junta de Govern per al període 2007-

2011. La nova composició de la Junta

proposada es va aprovar per majoria. Les

persones que la integren i que hi conti-

nuen són: Martí Teixidó, president; Joan

Mallart, vicepresident; Conrad Vilanou,

director de publicacions; M. Dolors Mau-

ra, tresorera; i Immaculada Bordas (Bar-

celona), Enric Corominas (Girona), Rosa

M. Codines (Tarragona), Sofia Isus (Llei-

da), vocals. Es completa amb nous mem-

bres: Josep Palau, secretari; Joan Soler i

Mata, vicepresident, i Josep-Lluís Rodrí-

guez i Bosch, vocal.

— Els dies 15 i 16 de juny de

2007 la Societat Catalana de Pedagogia

va col.laborar al simposi sobre «Escoltis-

me i educació», organitzat per la Secció

de Filosofia i Ciències Socials.

— El dia 23 d’agost de 2007 la

Societat Catalana de Pedagogia va contri-

buir amb la intervenció de Joan Mallart a

la IV Jornada sobre l’Ensenyament del Ca-

talà a la Catalunya del Nord: Models lin-

güístics i didàctica, a la XXXIX Universi-

tat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent.

Activitats plurianuals en curs

— Diccionari de pedagogia. El desembre

de 2004 la Junta de la Societat Catalana

de Pedagogia va aprovar liderar l’ela-

boració d’una enciclopèdia catalana de

pedagogia, posteriorment denominada

Diccionari de pedagogia. Escrit en llen-

gua catalana i amb equivalències ter-

minològiques en cinc llengües, ha d’in-

cloure tot el contingut de les ciències de

l’educació i, molt particularment, aquelles

especificitats pròpies de les terres de parla

catalana: dones i homes que han estat re-

llevants, institucions i projectes propis que

sovint no apareixen en altres llengües o ho

fan amb una extensió mínima... L’enver-

gadura d’aquest projecte supera les possi-

biliats de la societat filial i forma part dels

projectes que impulsa la Secció de Filoso-

fia i Ciències Socials. És dirigit per Joan

Mallart, té diversos coordinadors d’àmbit

i es pretén que en formi part el major nom-

bre possible d’estudiosos i professionals

competents segons els diferents continguts,

ja que té la voluntat que esdevingui una

obra de referència de tots i feta entre tots.

El projecte es va dissenyar per tres anys,

que s’han complert ara (2005-2007),

però no ha estat possible acabar l’obra i

caldrà fer una pròrroga i alhora redistri-

buir encàrrecs que no han estat presentats

i acceptar noves entrades, particularment

biogràfiques i històriques, proposades des

de l’àmbit comarcal.

— Seminari de Narracions i Pe-

dagogia. El juliol de 2005 Lluís Busquets,

president en aquell moment de la SCP, i

Ricard Torrents, membre de la Secció de

Filosofia i Ciències Socials, varen viatjar
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a Vancouver per participar a la Con-

ferència Internacional d’Educació Imagi-

nativa i al seminari d’aplicació que s’hi

realitzava. Lluís Busqutes i Blanca Serra

varen impulsar un seminari sobre aques-

ta temàtica per tal de difondre aquesta

pràctica i aplegar recursos i una xarxa de

narracions temàtiques. El professor Kie-

ran Egan, que lidera aquesta orientació,

va ser a Barcelona el maig de 2006 i l’a-

bril de 2007. En aquesta ocasió va pro-

posar la VII Conferència Internacional so-

bre Educació i Imaginació a Barcelona el

febrer de 2009. El Departament d’Edu-

cació de la Generalitat de Catalunya n’ha

avalat l’orientació i ha impulsat un grup

d’escoles que treballen en xarxa les nar-

racions i la imaginació. El seminari s’ha

consolidat durant els anys 2006 i 2007 i

la Junta de Govern n’ha aprovat la conti-

nuïtat per tal de completar el cicle fins a

la realització a Barcelona de la Conferèn-

cia Internacional sobre Educació i Imagi-

nació el febrer de 2009. Aquesta Con-

ferència, organitzada per l’Imaginative

Education Reserach Group (IERG), hau-

ria de comptar amb el suport institucio-

nal de l’Institut d’Estudis Catalans, del

Departament d’Educació de la Generali-

tat de Catalunya, de la Universitat de

Barcelona i de la Universitat Autònoma

de Barcelona atès que en el marc de tots

aquests organismes hi ha docents i inves-

tigadors que hi estan treballant.

Publicacions

Revista Catalana de Pedagogia, núm. 4

(2006).

Butlletí Electrònic de la Societat Catala-

na de Pedagogia, núm. 9 i 10 (2006).

Butlletí Electrònic de la Societat Catala-

na de Pedagogia, núm. 11 i 12 (2007).
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El 25 d’octubre de 2006 es va renovar la

meitat de la Junta, i van ser escollits els

càrrecs com s’indica més amunt.

Conferències

— 22 febrer de 2007. «¿“Paramimo” en

Las nubes, de Aristófanes?», a càrrec de

Claudia N. Fernández, de la Universitat

Nacional de la Plata (República Argenti-

na). Institut d’Estudis Catalans.

— 27 de febrer de 2007. «L’elo-

gio e la brevità eloquente», a càrrec de

Silvana Celentano, de la Universitat G.

D’Annunzio de Chieti (Itàlia). Institut

d’Estudis Catalans.

— 18 d’abril de 2007. «Filosofia

e filologia fra Lipsia e Berlino», a càrrec

del professor Vittorio Citti, de la Univer-

sitat de Trento (Itàlia). La conferència va

tenir lloc a la Sala Pi i Sunyer de la seu

de l’Intitut d’Estudis Catalans.

— 2 de maig de 2007. «Amores y

celos entre Safo y Horacio», a càrrec del

professor Antonio Alvar Ezquerra, ca-

tedràtic de Filologia Llatina de la Uni-

versitat d’Alcalá de Henares i president

de la Sociedad Española de Estudios Clá-

sicos. La conferència va tenir lloc a la

Sala Pi i Sunyer de la seu de l’Institut

d’Estudis Catalans.

— 17 de maig de 2007. «Solon le

loup: poème 36 W», a càrrec de la pro-

fessora Fabienne Blaise, de la Universitat

Charles de Gaulle - Lilla III, i maître de

recherches al Centre Nacional de la Re-

cerca Científica francès (CNRS). La con-

ferència va tenir lloc a la Sala Pi i Sunyer

de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans.

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 i Vives

Josep Lluís Vidal i Pérez

Delegat de l’IEC: Carles Miralles i Solà

Nombre de socis: 188
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— 22 de maig de 2007. «Libertad

privada, liberalidad y libertad pública en

las leyes de Platón», a càrrec del professor

André Laks, de la Universitat de Lilla III.

L’acte es va organitzar conjuntament amb

el màster de Filosofia i Estudis Clàssics de

la Universitat de Barcelona (UB) i el Cen-

tre de Cultura Contemporània de Barce-

lona (CCCB). La conferència va tenir lloc

a la sala Mirador del Centre de Cultura

Contemporània de Barcelona.

Trobada TelepHe 2007

Tingué lloc dels dies 20, 21 i 22 de juny

de 2007 i fou organitzada per Montserrat

Jufresa i Xavier Riu, del Departament de

Filologia Grega de la UB i la Societat Ca-

talana d’Estudis Clàssics. Hi col.labora-

ren la Facultat de Filologia de la UB,

l’Institut d’Estudis Catalans i el Ministe-

ri d’Educació i Ciència.

— 20 de juny: recepció a la Fa-

cultat de Filologia, per invitació de la

Facultat.

— 21 de juny: Ben Henry feu la

presentació «De Morte», que durà tot el

dia. L’acte tingué lloc a la sala Ramón y

Cajal de la Facultat de Filologia de la UB.

— 22 de juny: presentació de

PHerc 1384, a càrrec d’Agathe Antoni,

sessió sobre organització del projecte eu-

ropeu i visita a una col.lecció papirològi-

ca. Els actes tingueren lloc a l’Institut

d’Estudis Catalans.
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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 primera: Anna M. Balaguer i Prunés

Vocal segon: Antoni Turró i Martínez

Vocal tercer: Jaume Benages i Oliver

Vocal quart: Xavier Jorba i Serra

Delegat de l’IEC: Manuel Riu i Riu

Nombre de socis: 158

Assemblea General

El mes de maig de 2006 se celebrà l’As-

semblea General de la Societat Catalana

d’Estudis Numismàtics (SCEN), que es

desenvolupà segons l’ordre del dia pre-

vist.

Presentació de publicacions

— El 21 de novembre de 2006 es pre-

sentà a la Unió Excursionista de Cata-

lunya (UEC) el llibre de Miquel Cru-

safont Medalles commemoratives dels

Països Catalans i de la Corona cata-

lano-aragonesa (segles XV-XX), editat per

la SCEN. La presentació fou a càrrec 

de Francesc Fontbona, de la Biblioteca de

Catalunya.

— El 22 de maig de 2007 es pre-

sentà el número 36 de la revista Acta Nu-

mismàtica conjuntament amb el llibre Les

emissions monetàries oficials de la Guer-

ra Civil (1936-1939), vol. i: Andorra, Illes

Balears, Catalunya (Generalitat i locals),

d’Antoni Turró i Martínez, publicat per la

SCEN. La presentació es dugué a terme a

l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i fou

a càrrec de Santiago Sobrequés, del Mu-

seu d’Història de Catalunya.

Projectes i finançament

— El dia 15 de setembre de 2006 se

signà un contracte de col.laboració entre

la SCEN, l’IEC i el Cercle Filatèlic i Nu-

mismàtic de Barcelona, en el qual aques-
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ta entitat es responsabilitzava de les des-

peses d’edició de l’obra Les emissions mo-

netàries oficials de la Guerra Civil (1936-

1939), vol. i: Andorra, Illes Balears,

Catalunya (Generalitat i locals), d’Anto-

ni Turró i Martínez, alhora que es reser-

vava la distribució de la major part dels

exemplars editats.

— El 22 de maig de 2007 la Jun-

ta Directiva de la SCEN aprovà un pla

per fer fabricar una medalla commemo-

rativa del Centenari de l’Institut d’Estu-

dis Catalans, atès que el programa d’ac-

tivitats del Centenari no preveia cap acció

semblant. S’acordà encarregar l’obra a

l’escultor Josep Maria Subirachs.

— A mitjan 2007 la SCEN va

obtenir un acord amb Jaume Boada, au-

tor del llibre Les monedes de 30 sous ma-

llorquins de 1821, editat pel Grup Fi-

latèlic i de Col.leccionisme de Palma, per

tal que aquest autor pogués presentar i

difondre la seva obra a la Societat.

— Al llarg del curs 2006-2007

es va continuar l’edició de l’obra de Jau-

me Benages Corpus de les monedes visi-

godes de Tarragona, per tal de presentar-

la durant el curs 2006-2007. Continuà

també la preparació de futures edicions:

una nova versió del Corpus de moneda

ibèrica, de Leandre Villaronga i Pere Pau

Ripollès, i també Les monedes de Vespa-

sià de la Tarraconensis (69-71 dC), a

cura d’Ian Carradice, de la Universitat de

Glasgow, i de Jaume Benages i Xavier Sa-

nahuja, de la SCEN.

Banc de dades de monedes catalanes

El Programa de Recerca del Banc de Da-

des de Monedes Catalanes continuà du-

rant tot el curs 2006-2007, i arriba així

al tercer i darrer any previst en el Pla de

Dotació aprovat per l’IEC.

Conferències i difusió

— El 10 de novembre de 2006 la SCEN

es va adherir als actes d’atorgament del

22è Premi Tenacitat, concedit per les

Agrupacions Professionals Narcís Giralt,

de Sabadell, a Miquel Crusafont i Saba-

ter. En l’acte de lliurament, la professora

Eva Serra, membre de la Secció Històri-

co-Arqueològica, desglossà l’obra estu-

diosa de l’homenatjat.

— El 22 de maig de 2007 la

Junta Directiva acordà sol.licitar als ad-

ministradors del web de l’IEC que s’hi

fessin constar els índexs d’Acta Nu-

mismàtica, per tal de facilitar la difusió

de la revista.

— El mes de juny de 2007 la re-

vista Sapiens publicà un article dedicat a

la història de la moneda catalana, signat

per la periodista Núria Barba, que comp-

tà amb l’assessorament bibliogràfic de la

SCEN.

— Al llarg de l’any 2007 la

SCEN ha impulsat la proposta de creació

d’un museu d’història de la moneda ca-

talana aprofitant les deliberacions sobre

el futur de l’edifici de l’antiga Seca de

Barcelona, situat al carrer Flassaders.

Aquesta iniciativa fou ben rebuda per
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l’IEC, que ha iniciat gestions encamina-

des a poder-la fer realitat.

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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Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

Presidenta: Margarita Castañer i Vivas

Vicepresident: Josep M. Llop Torné

Secretari: Jordi Oliver Solà

Tresorer: Xavier Mayor Farguell

Vocals: Àlex Tarroja Coscuela

Andreu Ulied Seguí

Pilar Carbassa Torres

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

Nombre de socis: 253

Activitats

— El 5 d’octubre de 2006 es va presen-

tar a l’Institut d’Estudis Catalans el Ma-

nifest per a una nova cultura del territori.

L’acte, que va ser conjunt amb la Socie-

tat Catalana de Geografia, va ser presidit

per Maria Dolors Garcia Ramon, de la So-

cietat Catalana de Geografia, i va comp-

tar amb la participació de Joan Nogué, de

la Societat Catalana de Geografia; Sergi

Cantó, del Col.legi d’Ambientòlegs de Ca-

talunya; Carme Miralles, del Col.legi de

Geògrafs a Catalunya; Jordi Ludevid, del

Col.legi d’Arquitectes de Catalunya; An-

dreu Ulied, de la Societat Catalana d’Or-

denació del Territori (SCOT) i Pilar Rie-

ra, de l’Associació Catalana de Ciència

Regional.
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de l’urbanisme, d’Albert Serratosa i Pa-

let. L’acte va tenir lloc a l’Institut d’Es-

tudis Catalans el 26 d’octubre de 2006, i

hi van intervenir: Josep Oriol, degà del

Col.legi d’Enginyers de Camins, Canals i

Ports; Vicenç Capdevila, exvicepresident

de la Corporació Metropolitana de Barce-

lona, i Joan Tort, editor del llibre i direc-

tor de la col.lecció.

— Presentació de l’Anuari terri-

torial de Catalunya 2005. L’acte va tenir

lloc a l’Institut d’Estudis Catalans el fe-

brer de 2007. Hi van intervenir: Salvador

Giner, president de l’IEC; Margarita Cas-

tañer, presidenta de la SCOT; Lorenzo

Albardías, director d’Estudis de la Pre-

sidència de la Diputació de Barcelona;
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Oriol Nel.lo, secretari per a la Planificació

Territorial de la Generalitat de Catalu-

nya; Frederic Ximeno, director general de

Polítiques Ambientals i Sostenibilitat de la

Generalitat de Catalunya; Joaquim Bru-

gué, director general de Participació Ciu-

tadana de la Generalitat de Catalunya; i

Andreu Ulied, membre de la Junta de la

SCOT.

— Elaboració de l’Anuari territo-

rial de Catalunya 2006. Aquesta obra ha

rebut el suport dels departaments de Polí-

tica Territorial i Obres Públiques, Gover-

nació i Administracions Públiques, Medi

Ambient i Habitatge, i Interior, Relacions

Institucionals i Participació de la Genera-

litat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Ca-

talans i la Diputació de Barcelona.

L’Anuari territorial de Catalu-

nya, en la seva quarta edició, ha recollit

de manera sistemàtica dos-cents temes

relacionats amb el medi ambient, les in-

fraestructures, els equipaments, els plans

i projectes urbanístics de creixement i

transformació i la política territorial que

han estat d’actualitat en l’opinió pública

al llarg de l’any.

— En l’edició del 2006 s’han con-

tinuat els debats més destacats de l’any an-

terior, com ara el tren d’alta velocitat, el

Quart Cinturó, els aeroports de Barcelona

i de Lleida, l’habitatge, el tramvia o les

transformacions urbanes del 22@ al Po-

blenou o de la Gran Via de l’Hospitalet.

S’hi va recollir, a més, l’esclat de nous te-

mes com l’abocador de Pujalt, els incendis

forestals a l’Empordà, el Reglament de la

Llei d’urbanisme, el Pla Director Urbanís-

tic de la Serra de Rodes, o es van portar al

centre del debat temes que havien romàs

en un segon terme, com el Pla Urbanístic

Porta de Barcelona - CAUFEC (Esplugues

de Llobregat). Tanmateix, altres qüestions

que havien estat d’actualitat el 2005 s’en-

retiraven a un segon terme, de manera de-

finitiva o temporal, com ara la central

d’energia solar de Tarragona, els plans ur-

banístics dels polígons industrials del Frei-

xe (Riudoms - Borges del Camp) i de Ro-

ses, el port de Blanes, etc.

Des d’una perspectiva dels grans

àmbits temàtics, els que han tingut més

pes durant el 2006 han estat el debat so-

bre la necessitat i l’impacte de les infra-

estructures, la redacció i l’aprovació de

plans territorials i plans directors urba-

nístics, les dificultats de l’accés a l’habi-

tatge, els assumptes de millora i renova-

ció urbana, el seguiment del debat entre

necessitat de creixement i necessitat de

preservació o el debat que generà l’ela-

boració i aprovació de l’Estatut d’auto-

nomia que acompanyà tot l’any 2006.

L’edició del 2006 segueix una lí-

nia de discussió similar a la de les ante-

riors edicions. Així doncs, entorn del

52 % dels articles són la continuació de

temes dels tres anys anteriors (en pocs ca-

sos ho són de tots els quatre anys), men-

tre que la majoria d’articles tracten temes

que aparegueren o es manifestaren amb

més intensitat al llarg de l’any 2006.
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L’Anuari del 2006 incorpora com

a novetat que es poden vincular articles

de to més valoratiu signats per professio-

nals de renom (veus) a una selecció de

temes que han destacat especialment en-

tre l’opinió pública en substitució dels

diàlegs, tot i que es mantindrà l’esperit

del diàleg.

Les fonts, uns 6.000 documents,

provenen bàsicament de premsa, projec-

tes, comunicats i consultes realitzades a

professionals. L’Anuari es complementa

amb un article introductori en què es

posa de relleu el que conté de debat de

fons, i els índex toponímic, onomàstic i

d’institucions.

V Premi Catalunya d’Urbanisme

El 24 d’abril de 2007 es va fer entrega del

V Premi Catalunya d’Urbanisme, que

atorga la SCOT al millor planejament ur-

banístic i territorial. Enguany, el gua-

nyador fou el Pla Director Urbanístic

(PDU) del Pla de Bages, coordinat per

Joaquim Sabaté.

Jornada al Pla de Bages

El 9 de juny la SCOT i l’Agrupació d’Ar-

quitectes Urbanistes de Catalunya van or-

ganitzar a Manresa la jornada de presen-

tació del treball guanyador del Premi

Catalunya d’Urbanisme. Aquesta jorna-

da va tenir el programa següent:

— Pujada amb globus des del

parc de l’Agulla.

— Presentació de la jornada per

Margarita Castañer i Josep M. Vilanova.

— Conferència «Els plans direc-

tors urbanístics», a càrrec d’Oriol Nel.lo i

Colom, secretari per a la Planificació Ter-

ritorial del Departament de Política Terri-

torial i Obres Públiques de la Generalitat

de Catalunya.

— Conferència «El pla de Ba-

ges», a càrrec de Francesc Mestres i An-

gla, director de l’Àrea de Territori de l’A-

juntament de Manresa.

— Conferència «Alguns reptes en

la implementació del PDU del pla de Ba-

ges», a càrrec de Joaquim Sabaté Bel i

CCRS Equip redactor.
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Assemblea General

L’1 de desembre de 2006 se celebrà l’As-

semblea General de socis, a la seu de

l’Institut d’Estudis Catalans, durant la

qual s’aprovaren els comptes del 2005 i

la proposta d’activitats per al 2007.

Seminari

La Societat organitzà conjuntament amb

el Departament de Pedagogia i Didàcti-

ques Específiques de la Universitat de les

Illes Balears, durant els dies 9 i 10 de no-

vembre de 2006, el seminari sobre «La

Guerra Civil i el trencament de la políti-

ca educativa republicana». Comptà amb

les intervencions dels ponents:

— Juan Manuel Fernández Soria,

de la Universitat de València, amb la

ponència: «L’exili interior dels mestres».

— Bernat Sureda Garcia, de la

Universitat de les Illes Balears, amb 

la ponència: «L’educació a Balears en el

període de la Guerra Civil».

— Salomó Marquès, de la Uni-

versitat de Girona, amb la ponència:

«L’exili exterior dels mestres».

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

Vicepresidents: Bernat Sureda i Garcia

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.
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Col.laboració

La Societat col.laborà conjuntament

amb la Societat Catalana de Pedagogia

i la Secció de Filosofia i Ciències Socials

de l’IEC en l’organització del seminari

«Cent anys d’escoltisme: Un moviment

de formació humana i ciutadania acti-

va», que tingué lloc a la seu de l’IEC els

dies 15 i 16 de juny. El divendres 15

tingué lloc un seminari d’especialistes i

el dissabte 16 una sessió científica pú-

blica.

Publicació

Educació i Història: Revista d’Història de

l’Educació, vol. 8 (2005).
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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

Secretari: Albert Tehàs i Puig

Tresorer: Òscar Alfranca Burriel

Coordinadors:

Secció d’Agricultura Francesc Domingo Olivé

Secció d’Estudis Rurals Raimon Roda i Noya

Secció de Forestal Iñigo Rebollo i San Miguel

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 Juanos

Delegada territorial a Tarragona: Maria Francesca Fort i Marsal

Delegat territorial a Girona: Vicenç Llovet i Roqué

Delegat territorial a Lleida: Santiago Planas i de Martí

Delegat de l’IEC: Josep Vigo i Bonada

Nombre de socis: 384
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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

— Secció de Viticultura i Eno-

logia

Assemblea General

En l’Assemblea del dia 22 de novembre

de 2006 es dugueren a terme les vota-

cions, i tot seguit quedà nomenat Joan

Palet i Casas com a vicepresident, i con-

firmats Iñigo Rebollo i San Miguel i Josep

M. Espelta i Guardia com a vocals coor-

dinadors de la Secció de Forestal i de Pro-

tecció Vegetal, respectivament, i quedà

vacant el càrrec de vocal.

Congressos

V Congrés

Amb la voluntat d’estudiar el present, te-

nint en compte el passat i mirant cap al

futur de l’agricultura catalana, la ICEA

convoca el V Congrés de l’entitat, set

anys després del darrer congrés. Alhora,

aprofitem l’avinentesa del Centenari de

l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), del

qual la ICEA és una societat filial, per a

aportar el nostre granet de sorra a la ce-

lebració d’aquest magne esdeveniment.

Per tot això, hem titulat el V Congrés:

«1907-2007: Cent anys d’agricultura ca-

talana. Cent anys de l’Institut d’Estudis

Catalans».

Lliçó inaugural

«Paradoxes de la modernitat alimentà-

ria», a càrrec de Jesús Contreras, Depar-

tament d’Antropologia Social i Història

(Universitat de Barcelona).

Àrees temàtiques

I. Les claus històriques i socials en el

darrer segle.

Coordinació: Assumpta Serra i Jordi

Peix.

II. Els sistemes agraris i el medi ambient.

Coordinació: Jaume Boixadera, Jau-

me Lloveras i Xavier Such.

III. Les revolucions tecnològiques.

Coordinació: Carles Bernat.

IV. Els inputs i les tècniques de suport

de l’agricultura.

Coordinació: Lluís Bosch, Xavier

Sorribes i Xavier Manteca.

V. El mercat i les polítiques agroali-

mentàries.

Coordinació: Òscar Alfranca.

VI. La formació i la transferència del

coneixement.

Coordinació: Simó Alegre, Josep Valls

i Jaume Sió.

Taula rodona de clausura

«L’agricultura catalana i el context mun-

dial, quin futur ens deparen?». Modera-
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dor: Jordi Peix. Ponents: Agustí Mariné,

president de l’Asociación General de Pro-

ductores de Maíz de España (AGPME);

Xavier Montagut, Xarxa de Consum Soli-

dari (XCS); Arcadi Oliveres, Universitat

Autònoma de Barcelona, i Antoni Colom.

1r Congrés d’Art i Paisatge Vitivinícola

El Congrés d’Art i Paisatge Vitivinícola té

com a principal objectiu ser un revulsiu

per al Penedès i altres àrees vitiviníco-

les per a encarar el segle xxi i posar les ba-

ses d’un nou model de desenvolupament

de la cultura vitivinícola i de millora de la

qualitat de vida i la identitat de la comar-

ca. Si creix la sensibilitat de la societat en-

vers el fet natural, cada cop es vincularà

més la qualitat del producte amb la qua-

litat del context on es produeix. Tingué

lloc a Cal Maristany, Lavern-Subirats, els

dies 12 i 13 de juliol de 2007.

Les ponències foren les següents:

— «Situació actual. Paisatge i ter-

ritori, evolució i futur».

— «El paisatge com a factor de

qualitat. Referents artístics».

— «Referents artístics i planifi-

cació».

— «El paisatge com a identitat

comercial».

— «Fer el paisatge com a obra

d’art».

2n Congrés Forestal Català

Organitzat per divuit institucions i enti-

tats relacionades amb el sector forestal,

aquest 2n Congrés Forestal Català, que

enguany tingué lloc al Palau Firal i de

Congressos de Tarragona, els dies 25, 26,

27 i 28 de setembre de 2007, pretén ser

l’hereu del primer, dut a terme a Barce-

lona el març de 1988.

Amb l’objectiu de debatre, dialo-

gar i buscar consens per tal d’abordar amb

èxit el futur forestal de Catalunya, s’han

establert un eixos estratègics de debat con-

cretats en sis blocs: bloc 1: planificació fo-

restal i silvicultura; bloc 2: incendis fores-

tals; bloc 3: indústria i productes forestals;

bloc 4: boscos, societat i territori; bloc 5:

dinamització i gestió forestal, i bloc 6:

temàtica lliure.

Aquest congrés ha comptat amb la

participació activa de la Secció de Fores-

tal de la ICEA tant a les reunions men-

suals del Comitè d’Organització i Logísti-

ca, com a les reunions del Comitè Científic

del bloc 3, i ha col.laborat a més en la re-

dacció de la seva ponència marc.

Finalment, cal destacar que la

presentació al mitjans de comunicació

d’aquest congrés es va dur a terme a la

seu de l’Institut d’Estudis Catalans, el dia

22 de novembre.

XXIII Edició de Monografies 

de Paisatgisme i Jardineria

Organitzada per la Secció d’Ornamentals

de la ICEA i coordinada per Josep M. Vi-

ves de Quadras. Es van dur a terme a

l’Institut d’Estudis Catalans, del 5 de

març al 3 de maig de 2007.
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— Monogràfic I: «El dibuix en el

projecte de paisatge». Professorat: Eugè-

nia Vidal Casanovas, arquitecta, màster

en arquitectura i disseny urbà, Universi-

tat de Colúmbia.

— Monogràfic II: «Introducció al

projecte de paisatge». Professorat: Miquel

Vidal, doctor en arquitectura, màster en

arquitectura del paisatge, Universitat Po-

litècnica de Catalunya (UPC).

— Monogràfic III: «Noves pla-

gues que poden afectar els jardins. Nor-

mativa reguladora». Professorat: Jesús

Altabella Fanlo, enginyer tècnic agrícola;

Ferran Camp Feria-Carod, enginyer

agrònom; Jordi Giné i Ribó, enginyer tèc-

nic agrícola; Andreu Taberner Palou, en-

ginyer agrònom, i Josep M. Vives de Qua-

dras, enginyer agrònom.

— Monogràfic IV: «Taller inten-

siu de paisatge. Els paisatges agrícoles en

les grans perifèries urbanes. Millora i pre-

servació de les seves identitats». Profes-

sorat: Miquel Vidal, arquitecte i màster

en arquitectura del paisatge, UPC; Fran-

cesc Navès, arquitecte i màster en arqui-

tectura del paisatge, UPC.

Jornades

— «Descobrir la denominació d’origen

Conca de Barberà en directe». Tarrago-

na, 17 i 18 de novembre de 2006. Orga-

nitzada per la secció de Viticultura i Eno-

logia conjuntament amb la Facultat

d’Enologia de la Universitat Rovira i Vir-

gili de Tarragona.

— «Les garnatxes de la DO Ter-

ra Alta», consistent en la conferència «Les

garnatxes de la DO Terra Alta: origen, ca-

racterístiques i vitivinicultura», a càrrec

de Jaume Martí, secretari del Consell Re-

gulador de la Denominació d’Origen Ter-

ra Alta, i un tast de garnatxes, a càrrec de

Sergi Montalà, sommelier.

Organitzada per la secció de Viti-

cultura i Enologia, amb la col.laboració

del Consell Regulador de la Denominació

d’Origen Terra Alta. Institut d’Estudis Ca-

talans, 22 de febrer de 2007.

— «Descobrir la denominació

d’origen Costers del Segre en directe».

Organitzada per la Secció de Viticul-

tura i Enologia conjuntament amb el

Consell Regulador de la Denominació

d’Origen Costers del Segre. 26 de maig

de 2007.

Conferències

— «Sessions conjuntes de la Societat Ca-

talana de Biologia i la Institució Catala-

na d’Estudis Agraris». IEC, Barcelona, 12

de desembre de 2006.

— «Ramaderia i recuperació de

pastures: del Montseny a Cuba», a càrrec

de Josefina Plaixats, Departament de

Ciència Animal i dels Aliments, Universi-

tat Autònoma de Barcelona.

— «Blat de moro i soja: valors de

mercat; perspectives de futur», a càrrec

de Lola Herrera, directora comercial de

proteïnes de Glencore España, SA. Orga-

nitzada per la Secció d’Estudis Rurals.
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Institut d’Estudis Catalans, 28 de març

de 2007.

— «Política agrària comunitària:

Les noves perspectives 2007-2013», a càr-

rec de Jordi Peix, enginyer tècnic agrí-

cola i assessor del Departament d’Agri-

cultura, Alimentació i Acció Rural de la

Generalitat de Catalunya. Organitzada

per la Secció d’Estudis Rurals. Institut

d’Estudis Catalans, 21 de juny de 2007.

Sortides

Per la verema al Penedès!

Visita al Penedès, organitzada per la Sec-

ció de Viticultura i Enologia el dia 16 de

setembre.

El projecte, posat en marxa el

2001, té com a objectius comprovar el des-

envolupament i rendiment de les plantes

al camp, elaborar una base de dades ge-

nètiques per a la seva identificació (ADN)

i microvinificar cadascuna de les varietats

per a seleccionar entre aquestes les de mi-

llor potencial per a produir vi d’alta qua-

litat. La sortida va constar de dues visites:

— «La vinya del món»: les Bode-

gues Sumarroca, amb la col.laboració de

la Universitat Rovira i Virgili, han iniciat

un estudi experimental de tres-centes sei-

xanta varietats (3.600 ceps) de Vitis, pro-

cedents d’arreu del món.

— Can Freixes, un celler familiar

elaborador de vins i caves, en una masia

que encaixa l’arquitectura amb el paisat-

ge de les vinyes, on la família Huguet

posa el saber fer professional i humà.

Sortida de camp

Sortida a la finca de Jaumandreu situada

a la Fonollosa. Es va visitar les vinyes, el

celler i la casa del segle xiv. Organitzada

per la Secció d’Estudis Rurals el dia 14

de juliol de 2007.

Universitat Catalana d’Estiu

XXII Jornada d’Agricultura a Prada

— «Agricultura i medi ambient amics?».

Liceu Renouvier de Prada de Conflent,

25 d’agost de 2007. L’obertura de la

Jornada va ser a càrrec de Joaquim Lle-

na, conseller del Departament d’Agri-

cultura, Ramaderia i Pesca de la Genera-

litat de Catalunya, i la introducció va

anar a càrrec de Josep M. Puiggrós, coor-

dinador de la jornada. S’hi van dur a ter-

me les ponències següents:

— «Xarxa Natura 2000», a càr-

rec de Jordi Parpal, tècnic del Servei de

Planificació i Gestió de l’Entorn Natural,

Departament de Medi Ambient.

— «Xarxa Natura 2000. Quin és

el seu futur?», a càrrec de Josep Puigpe-

lat, responsable de les Relacions Institu-

cionals i de Medi Ambient de la Unió de

Pagesos.

— «Xarxa Natura 2000 i el bosc,

problema o oportunitat», a càrrec de Joan

Rovira, secretari del Consorci Forestal de

Catalunya.

— «Els municipis i la Xarxa Na-

tura 2000», a càrrec de Gerard Rabat,

batlle de Pi de Conflent.

— «Xarxa Natura 2000, la zona
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del Canal Segarra-Garrigues», a càrrec

d’Alexandre Domingo, responsable na-

cional de cereals de la Unió de Pagesos.

Tertúlies

El primer dilluns de cada mes la Secció

de Protecció Vegetal organitza una tertú-

lia en què participen ponents experts.

Un cop al mes la Secció d’Estudis

Rurals organitza una tertúlia, també amb

ponents.

Premi per a estudiants

El jurat que ha de dictaminar sobre les

obres que enguany opten al Premi de la

ICEA per a estudiants està format per

Joan Ràfols i Casamada, Francesc Do-

mingo Olivé, Josep M. Espelta i Guàrdia,

Anna Jacas Benages, Joan Palet i Casas i

Albert 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 ICEA adjudicar el premi al treball:

Recuperació i producció sostenible del

formatge d’Estaon, de Pau Gutiérrez Pe-

demonte.

Publicació

Quaderns Agraris, núm. 30 (desembre

2006).
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Societat Catalana de Comunicació

Any de fundació: 1985

Junta Directiva

Presidenta: Maria Corominas i Piulats

Vicepresident: Enric Marín i Otto

Secretari: Sergi Doria i Alburquerque

Tresorer: Carles Singla i Casellas

Vocals: Rosa M. Franquet i Calvet

Llúcia Oliva i de la Esperanza

Magda Sellés i Quintana

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

Nombre de socis: 120

Assemblea

El dia 15 de març de 2007 se celebrà

l’Assemblea General de socis de la Socie-

tat Catalana de Comunicació (SCC), du-

rant la qual es procedí a la renovació del

càrrec de vicepresident per al qual es pre-

sentà Enric Marín i Otto.

Activitats

— Sessió inaugural del curs 2006-

2007: «Homenatge a Joaquim Roma-

guera i Ramió», a càrrec de Marta Sel-

va, Josep M. López Llaví, Carles José

Solsona i Josep M. Martí Rom. Institut

d’Estudis Catalans, 28 de novembre de

2006.

— Col.laboració a la Jornada

Net-Health 06 «L’acreditació de qualitat
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tudis Catalans, 9 d’octubre de 2006.

— Col.laboració a les II Jornades

d’Història de la Premsa. Poder polític i

resistència periodística. Museu d’His-

tòria de Catalunya, 18 i 19 d’octubre 

de 2007.

Sessions científiques

— Comunicació política: «Tendències

actuals de la comunicació política i elec-

toral: nous mitjans, noves estratègies», a

càrrec de M. Dolores Montero i Iñaki Gar-

cia, de la Universitat Autònoma de Bar-

celona (UAB). 24 de maig de 2007.

— «Llengua i mitjans de comuni-

cació: Recerca sobre la llengua dels mit-

jans de comunicació», a càrrec de Marga-
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rida Bassols i Mila Segarra, Grup Llengua

i Mèdia, de la UAB. 25 d’abril de 2007.

— 50 anys de TVE: «La censura

a la televisió, a l’època de Franco». 19 de

desembre de 2006. Presentació i debat

sobre el documental inèdit de TVE: His-

torias de la censura, amb la presència

d’Antoni Esteve, director; Xavier Sitjà,

reporter, i Llúcia Oliva, reportera.

— Presentació del llibre de Carles

Singla, Mirador (1929-1937): Un model de

periòdic al servei d’una idea de país, amb

la participació de Joan Manuel Tresserras,

conseller de Cultura i Mitjans de Comuni-

cació de la Generalitat de Catalunya; Jo-

sep M. Casasús (IEC - Secció de Filosofia

i Ciències Socials, SFCS), Carles Singla

(SCC) i Maria Corominas (SCC). Institut

d’Estudis Catalans, 5 de juny de 2007.

— Jornada de Girona. «El nou

marc regulador de l’audiovisual a la Unió

Europea». Girona, 9 de juny de 2007.

Publicació

Treballs de Comunicació, núm. 21 (de-

sembre 2006).
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Assemblea General

El dia 28 de novembre de 2006 es va ce-

lebrar l’Assemblea General de la Societat

Catalana de Llengua i Literatura (SCLL),

en què hi havia dos temes principals: la

renovació de tres dels càrrecs de la Junta

Directiva (president, secretari i un vocal)

i la votació sobre l’adhesió a la Federació

Internacional d’Associacions de Catala-

nística (FIAC), que s’havia de constituir

abans del final de l’any 2006. Pel que fa

al primer aspecte, per als dos primers càr-

recs solament s’havien presentat el pre-

sident i el secretari vigents fins aquell

moment, August Bover i Joan Anton Ra-

bella, mentre que per al càrrec de vocal hi

havia tres candidatures diferents: Jaume

Aulet, Josep Guia i Mila Segarra. En la

votació, que va tenir una participació

notable (50 vots), sobretot gràcies al vot

per correu, August Bover i Joan Anton Ra-

bella van obtenir 48 vots favorables i van

ser reelegits com a president i secretari,

respectivament, mentre que, pel que fa al

càrrec de vocal, Jaume Aulet va obtenir

16 vots; Josep Guia en va obtenir 10, i

Mila Segarra, 22, de manera que Mila Se-

garra va ser reelegida com a vocal. I pel

que fa a la proposta d’adhesió a la FIAC,

la votació va donar com a resultat que

tots el 48 vots vàlids eren afirmatius, de

manera que es va prendre l’acord de ti-

rar endavant l’adhesió de la SCLL a la

FIAC, que posteriorment es va constituir

el dia 21 de desembre, amb la participa-

ció i l’adhesió de la SCLL. D’aquesta ma-

nera la composició de la Junta Directiva

actual és la que s’indica més amunt.

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: 351
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II Jornades d’Intercanvi Cultural

Celebrades a Menorca del 27 al 29 d’octu-

bre de 2006, la SCLL va participar, con-

juntament amb l’Institut Menorquí d’Es-

tudis, la Societat Verdaguer, la Institució

de les Lletres Catalanes i la Universitat de

les Illes Balears, en l’organització de les

II Jornades d’Intercanvi Cultural, que com

les primeres, es van celebrar a les Illes, en

aquest cas a Menorca. El divendres 27 d’oc-

tubre es va començar amb una visita al

Museu de Menorca i posteriorment es va

fer l’acte d’inauguració i la conferència de

Fina Salord, «Jacint Verdaguer i Menor-

ca», a la seu de l’Institut Menorquí d’Estu-

dis, a Maó. El dissabte 28, les activitats es

van desplaçar a Ciutadella, on primer Jau-

me Corbera va pronunciar la conferència

«Mossèn Alcover i el Congrés de la Llen-

gua» al Cercle Artístic de Ciutadella, es va

continuar amb una ruta cultural i literària

per Ciutadella i es va acabar amb la con-

ferència d’Àngel Mifsud titulada «La llen-

gua a Menorca al tombant dels segles xix

i xx». Finalment, el diumenge dia 29 es va

anar primer a es Migjorn, on Joan López

Casasnovas va fer una conferència sobre li-

teratura popular i on després es va fer una

reunió de la Societat Verdaguer, i es van

cloure les Jornades a Fornells amb un dinar.

II Trobada del Grup d’Estudis 

Etnopoètics: «Els gèneres etnopoètics:

competència i actuació»

Aquesta jornada, que es va celebrar a

Palma de Mallorca el 25 de novembre 

de 2006, va ser organitzada per la SCLL

conjuntament amb la Universitat Rovi-

ra i Virgili, la Diputació de Tarragona i

la Universitat de les Illes Balears. Durant

el matí, en primer lloc, es van presentar

les comunicacions dels membres del Grup

d’Estudis Etnopoètics (GEE), es va con-

tinuar amb la presentació del volum La

biografia popular: de l’hagiografia al

gossip, a cura de Joan Armangué, que re-

cull les intervencions de la I Jornada del

GEE, i es va acabar amb l’assemblea

anual d’aquest Grup. A la tarda, es va fer

una passejada narrativa, «Palma, ciutat

de llegenda», a cura de Tomàs Vibot.

Conferència de Matilde V. Alsina: 

«Orhan Pamuk, el turc de veu 

occidental»

Dins el cicle de conferències dedicat als

premis Nobel de l’any 2006, la SCLL va

coordinar la realització de la conferència

sobre el Premi Nobel de Literatura con-

cedit a Orhan Pamuk. Institut d’Estudis

Catalans, 19 de desembre de 2006.

Jornada Maurici Serrahima

Aquesta jornada, organitzada conjunta-

ment amb la Facultat de Filosofia de la

Universitat Ramon Llull i que va comp-

tar amb el suport de la Institució de les

Lletres Catalanes de la Generalitat de Ca-

talunya, va tenir com a objectiu donar

llum nova als múltiples vessants de Mau-

rici Serrahima a partir de la seva aporta-

ció al memorialisme. Després del parla-
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ment de benvinguda a càrrec de Josep

Massot, la jornada va constar de vuit con-

ferències: Joaquim Molas, «Serrahima,

memorialista»; Lluís M. Todó, «Serrahi-

ma i Proust»; Sílvia Coll-Vinent, «Ser-

rahima: els orígens literaris»; Carles

Lluch, «Serrahima, novel.lista»; Jordi

Malé, «Serrahima, crític i teòric de la li-

teratura»; Jordi Giró, «Serrahima, home

de pensament»; Pere Lluís Font, «Ser-

rahima i el cristianisme postconciliar», i

Albert Manent, «Serrahima, activista cul-

tural i polític». Institut d’Estudis Cata-

lans, 28 de març 2007.

Santiago Rusiñol, del Modernisme 

al Noucentisme. Col.loqui internacional

commemoratiu de l’Any Rusiñol 

(2006-2007)

Amb motiu de la celebració de l’Any Ru-

siñol i del Centenari de l’Institut d’Estudis

Catalans, la SCLL va organitzar el col.lo-

qui titulat «Santiago Rusiñol, del Moder-

nisme al Noucentisme», que es va celebrar

els dies 12 i 13 d’abril a la seu de l’Insti-

tut d’Estudis Catalans i el dia 14 al Palau

Maricel de Sitges. El col.loqui va comptar

amb vuit conferències (Margarida Casa-

cuberta: «El Rusiñol del Glosari»; Jordi

Castellanos: «Rusiñol, artista modern»;

Lourdes Sánchez Rodrigo: «Santiago Ru-

siñol, entre els Països Catalans i la cultu-

ra hispànica»; Francesc Fontbona: «L’o-

bra artística de Rusiñol, del Modernisme

a la pintura del segle xx»; Damià Pons:

«Santiago Rusiñol i la modernització

cultural. Etapa mallorquina»; Anna Sa-

wicka: «Rusiñol, escriptor del segle xx. Pe-

riodisme i novel.la des del context euro-

peu»; Roland Sierra: «La creació d’un

univers íntim. Rusiñol i el Cau Ferrat», i

Carme Riera: «Algunes raons per admirar

Rusiñol»), dues taules rodones («L’artis-

ta total, vist pels artistes (1)», amb la par-

ticipació de Magí Sunyer, Lluís Soler, Ar-

tur Ramon i Ricard Salvat, i «L’artista

total, vist pels artistes (2)», en què van

intervenir Oriol Izquierdo, Ramon Ma-

daula, Oriol Pi de Cabanyes i Fernando

Krahn) i la presentació de vint-i-tres co-

municacions. A més de la presentació de

la Guia del Cau Ferrat, s’hi va represen-

tar l’espectacle Santiago Rusiñol i el seu

temps per part de la companyia La Male-

ta Portàtil.

Dotzè col.loqui de la North American

Catalan Society

La SCLL va col.laborar, conjuntament

amb la Universitat Dalhousie de Halifax,

el Social Sciences and Humanities Re-

search Council of Canada, l’Institut Ra-

mon Llull i l’Acadèmia Valenciana de la

Llengua, en l’organització i la realització

del dotzè col.loqui de la North American

Catalan Society (NACS), que, amb el tí-

tol de «Revolution in Catalan Culture

and the Arts», va aplegar en aquella ciu-

tat una setantena d’estudiosos proce-

dents del Canadà, els Estats Units

d’Amèrica, el Regne Unit, Austràlia i els

Països Catalans. A més de les nombroses
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sessions dedicades a la lingüística i a la

literatura, el col.loqui va dedicar també

una sessió especial a «La catalanística al

món» (amb la participació d’August Bo-

ver, Jaume Martí-Olivella i Josep Barga-

lló, director de l’Institut Ramon Llull) i

va celebrar la reunió de l’Assemblea Ge-

neral de la NACS, en què es va elegir En-

ric Bou com a nou president de l’asso-

ciació.
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Assemblea

La Societat celebrà l’Assemblea General

de socis el dia 10 de novembre de 2006 a

la seu de l’Institut d’Estudis Catalans du-

rant la qual s’aprovaren els comptes de

l’any anterior.

Debats

— «Tecnologia i societat en el segle xxi».

Amb les intervencions d’Antoni Giró, Ra-

mon Ollé, Vladimir de Semir, Josep Amat,

Josep-Maria Terricabras i Alícia Casals.

Institut d’Estudis Catalans, 30 d’octubre

de 2006.

Conferències

— «Fluid mechanics of single-phase and

particle-laden flows with applications in

micro-devices», a càrrec de Rogel H.

Rangel, president del Departament d’En-

ginyeria Mecànica i Aeroespacial, Escola

d’Enginyers Henry Samueli, Universitat

de Califòrnia a Irvine, EUA. Institut d’Es-

tudis Catalans, 20 de novembre de 2006.

— «Control no lineal de servosis-

temes hidràulics», a càrrec d’Enric Fos-

sas Colet, director de l’Institut d’Organit-

zació i Control de Sistemes Industrials,

Societat Catalana de Tecnologia

Any de fundació: 1986

Junta Directiva

President: Estanislau Tomàs i Morera

Secretari: Marc Barracó i Serra

Tresorera: Alícia Casals i Gelpí

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: 85M
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Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Industrial de Barcelona, 30 de novembre

de 2006.

— «Quart Seminari sobre l’Edu-

cació de la Tecnologia». Realitzat amb

col.laboració de l’Associació del Professo-

rat de Tecnologia de Catalunya (APTC)

i el Departament d’Educació i Universi-

tats de la Generalitat de Catalunya. Ins-

titut d’Estudis Catalans, 1 i 2 de desem-

bre de 2006.

— «El què i el perquè dels robots

humanoides», a càrrec de Josep Amat i

Girbau, catedràtic de la Universitat Po-

litècnica de Catalunya. Institut d’Estudis

Catalans, 13 de febrer de 2007.

— «Sobre la memòria. Evolució,

cultura i tecnologia de la memòria», a càr-

rec de Manuel Pagès i Panadès, enginyer.

Institut d’Estudis Catalans, 1 de març

de 2007.

— «La trompa d’aigua. Recupe-

ració al laboratori del principi funcional

per aplicacions de bombament al tercer

món», a càrrec de Víctor Fuses i Navarra,

enginyer industrial del Departament

d’Energia Elèctrica de la Universitat Po-

litècnica de Catalunya. Institut d’Estudis

Catalans, 16 de maig de 2007.

— «El transport d’energia elèc-

trica, complexitat i apagades», a càrrec de

Martí Rosas Casals, enginyer industrial

del Departament de Màquines i Motors

Tèrmics de la Universitat Politècnica de

Catalunya. Institut d’Estudis Catalans,

22 de juny de 2007.

— «La tecnologia aplicada a l’es-

tudi del comportament dels incendis fo-

restals», a càrrec d’Eulàlia Planas i Elsa

Pastor, de la Universitat Politècnica de

Catalunya. Institut d’Estudis Catalans,

27 de juny de 2007.

Publicació

Revista Catalana de Tecnologia, núm. 2

(2n semestre 2006).
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Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica

Any de fundació: 1991

Consell Directiu

Fins al 15 de juny de 2007

President: Antoni Roca i Rosell

Vicepresidenta: Mercè Piqueras i Carrasco

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

Ricard Duran i Pineda

Jordi Ferran i Boleda

Pere de la Fuente i Collell

Lluís Garrigós i Oltra

Nèstor Herran Corbacho

Àlvar Martínez Vidal

José Pardo i Tomás

Josep Manel Parra i Serra

Roser Puig i Aguilar

Carles Puig i Pla

Xavier Roqué i Rodríguez

Emma Sallent Del Colombo

Vicent Lluís Salavert i Fabiani

Josep M. Vidal i Hernández

Alfons Zarzoso i Orellana

A partir del 16 de juny de 2007

President: Antoni Roca i Rosell

Vicepresidenta: Mercè Piqueras i Carrasco

Secretària: Mònica Rius i Piniés

Tresorer: Pere Grapí i Vilumara
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Vocals: Pasqual Bernat i López

Àngel Calvo i Calvo

Josep M. Camarasa i Castillo

Ricard Duran i Pineda

Nèstor Herran Corbacho

José Pardo i Tomás

Josep Manel Parra i Serra

Roser Puig i Aguilar

Vicent Lluís Salavert i Fabiani

Emma Sallent Del Colombo

Delegat de l’IEC: David Jou i Mirabent

Nombre de socis: 269

bre el patrimoni científic i tècnic; el sorgi-

ment de les noves professions; tecnologia

i xarxes de comunicació; ciència i cinema,

i història de la ciència i ensenyament. La

Trobada acollí, igualment, una jornada

intercongressual de metges i biòlegs de

llengua catalana, amb el suport de la Fun-

dació Alsina i Bofill i de la Secció de Cièn-

cies Biològiques de l’IEC. S’organitzà una

visita al Museu del Cinema, recentment

guardonat amb el Premi Nacional de Pa-

trimoni Cultural, i al Museu del Suro de

Palafrugell, localitat on tingueren lloc les

sessions el darrer dia.

Col.loquis

Els col.loquis són l’activitat regular de

la Societat. La seva periodicitat és apro-

ximadament mensual, incloent-hi les al-

tres activitats de la Societat, com la Tro-

IX Trobada d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica

La IX Trobada va tenir lloc a la Facultat

de Lletres de la Universitat de Girona, del

16 al 19 de novembre de 2006. Comptà

amb unes cent-cinquanta inscripcions i

una participació molt activa. Els confe-

renciants convidats foren Marco Beretta

(Universitat de Bolonya, professor a la Fa-

cultat de Conservació dels Béns Culturals,

Ravenna), Stephen Johnston (Museum of

the History of Science, Oxford), Àlvar

Martínez Vidal (Universitat Autònoma de

Barcelona) i Tayra Lanuza (Universitat

de València). La Trobada s’inscrigué en

la commemoració del Centenari de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans, i inclogué una

sessió de comunicacions dedicades a la

història de l’IEC i a la història de la cièn-

cia en el segle xx. Hi hagueren seccions so-
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bada i altres jornades. En aquest curs in-

tervingueren: Víctor Guijarro (Departa-

ment de Ciències Socials, Universitat

Rey Juan Carlos), «Ciencia, tecnología e

instrumentación: un modelo de aproxi-

mación histórica»; Emanuela Guidoboni

(SGA Storia Geofisica Ambiente SRL,

Bolonya), «Una storia applicata alle

Scienze della Terra: terremoti e tsunami

in area mediterranea nel lungo periodo»,

i Raimon Sucarrats (Col.legi Sant Mi-

quel, Barcelona), «Ensenyar història na-

tural a la Barcelona romàntica: Agustí

Yáñez i el Col.legi de Farmàcia».

Seminaris a Osona

Els Seminaris a Osona, organitzats con-

juntament amb l’Agrupació Astronòmica

d’Osona, han comptat amb els conferen-

ciants següents: Agustí Camós (Centre

d’Història de la Ciència, CEHIC  - Uni-

versitat Autònoma de Barcelona, UAB),

«Tres-cents anys del naixement de Linné

i Buffon: els fonaments científics de l’es-

tudi dels objectes naturals»; Mònica Rius

(Universitat de Barcelona), «Islam: una

religió astronòmica», i José Pardo (Insti-

tució Milà i Fontanals, Consell Superior

d’Investigacions Científiques, CSIC), «La

primera difusió europea del tabac i el ca-

cau: entre la medicina i la botànica».

Conferències al Col.legi Major 

Ramon Llull

Des de fa uns anys, la Societat col.labora

en les activitats dirigides als residents del

Col.legi Major Ramon Llull de la Univer-

sitat de Barcelona. En aquest curs hi ha

intervingut: Josep Batlló amb la con-

ferència «Viatge al centre de la Terra.

Com hem conegut el nucli»; Matiana

González amb la conferència «La genéti-

ca humana. Historia de una ciencia cada

vez más influyente», i Maria Rosa Massa

amb la conferència «Els orígens de l’àl-

gebra en la ciència àrab».

Congrés internacional: «Un llegat 

compartit: ciència islàmica a Orient 

i Occident». Homenatge al professor 

J. M. Millàs Vallicrosa

La Societat Catalana d’Història de la

Ciència i de la Tècnica (SCHCT) ha col.la-

borat, conjuntament amb l’IEC, la Com-

mission on History of Science and Tech-

nology in Islamic Societies (CHSTIS), la

Universitat de Barcelona, Casa Àsia i Bar-

celona Ciència 2007 (Ajuntament de

Barcelona), en l’organització del congrés

internacional «Un llegat compartit: cièn-

cia islàmica a Orient i Occident. Home-

natge al professor J. M. Millàs Vallicrosa».

Les sessions tingueren lloc els dies 11, 12,

13 i 14 d’abril a la Facultat de Filologia

de la Universitat de Barcelona i a la seu de

l’IEC. Durant el congrés es va commemo-

rar el 75è aniversari de la publicació del

llibre Assaig d’història de les idees físiques

i matemàtiques a la Catalunya medieval

(Institut d’Estudis Catalans), obra cabdal

dels estudis d’història de la ciència. En la

sessió intervingueren Thomas F. Glick,
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Julio Samsó i Antoni Roca. Aquesta acti-

vitat formà part dels actes commemora-

tius del Centenari de l’IEC.

Homenatge a Buffon i Linné 

en el tercer centenari del seu naixement

Els dies 27 i 28 d’abril va tenir lloc l’ho-

menatge a Buffon i Linné que va comptar

amb dues conferències, la primera a càr-

rec de Martí Domínguez (Universitat de

València), «Buffon i la divulgació de la na-

tura», i la segona, impartida per Antonio

González Bueno (Universitat Compluten-

se de Madrid), «La difusión de las ideas

linneanas en la España ilustrada». També

varen participar, amb intervencions més

breus, Raimon Sucarrats (CEHIC-UAB)

amb «El concepte de naturalesa a Barce-

lona al tombant dels segles xviii i xix: Lin-

neans o buffonians?», Pasqual Bernat

(CEHIC-UAB) amb «Linné a les aules:

els sistema sexual de les plantes a l’Esco-

la d’Agricultura i Botànica de Barcelona»,

Agustí Camós (CEHIC-UAB) amb «La

primera edició de les obres de Buffon a

Barcelona» i Josep M. Camarasa (IEC)

amb «Blanes i els naturalistes catalans».

El segon dia, l’acte va tenir lloc al jardí

botànic Mar i Murtra de Blanes. Aquesta

activitat formà part dels actes comme-

moratius del Centenari de l’IEC.

IV Escola Europea de Primavera 

d’Història de la Ciència

El lema d’aquest any era «History of

Science and its Popularization: Science,

Advertising and Propaganda». Les clas-

ses es van fer del 17 al 19 de maig a la seu

de l’Institut Menorquí d’Estudis, a Maó.

Enguany els professors foren Vicente Be-

net (Universitat Jaume I, Castelló), «Ba-

sic concepts of publicity and propagan-

da»; Tilli Tansey (Wellcome Trust Centre

for the History of Medicine, Londres),

«Which comes first? The patient, the doc-

tor, the industry or the regulator: adver-

tising medicines in Twentieth-Century

Britain», i Mark Walker (Union College,

Schenectady, Nova York), «Science and

propaganda in Twentieth-Century Ger-

many». Val a dir que, a darrera hora, el

professor Walker va haver de cancel.lar

el seu viatge, però, atès que va fer arri-

bar el material corresponent, va poder ser

substituït. La taula rodona, «Science, pu-

blicity and propaganda in historical pers-

pective», fou moderada per Enrique Per-

diguero (Universitat Miguel Hernández,

Elx). L’edició de 2007 és la primera en

què l’Escola ha comptat amb el suport

de l’European Society for the History of

Science.

Jornada de joves investigadors

Del 30 de maig al 2 de juny va tenir lloc,

a la seu de l’IEC i a la Residència d’In-

vestigadors del CSIC, el 2nd Meeting for

Postgraduate Students in History of

Science. En les sessions es varen tractar

temes com Science in the Public Sphere,

Didactics of Science, Science and Life,

Mind and Body, Gender and Sexuality,
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Institutionalization of Science, History of

Scientific Ideas i Metaphors and Images.

La jornada comptà amb una trentena de

comunicacions d’investigadors de cinc

països europeus, de Mèxic, d’Estats Units

i d’Israel.

Altres

La SCHCT ha continuat la seva tasca de

coordinar i impulsar la història de la cièn-

cia als territoris de parla i cultura catala-

nes. El seu Consell Directiu s’ha reunit

amb periodicitat mensual, tot i que ha

tingut algunes reunions extraordinàries.

L’Assemblea General ordinària, que ha

de reunir-se preceptivament un cop l’any,

va tenir lloc en el marc de la IX Trobada,

celebrada a Girona.

La SCHCT és coorganitzadora del

III Congrés d’Història Marítima, que es

va dur a terme del 22 al 24 de novembre,

que, en aquesta edició, s’ha dedicat als

homes i dones de la mar. Els nostres so-

cis Antoni Roca, Mercè Comes i Joan Za-

mora formaren part del Comitè Científic

del congrés.

El juliol de 2007 es va presentar

a l’IEC el segon volum de La ciència en

la història dels Països Catalans, obra edi-

tada per l’IEC i la Universitat de Valèn-

cia, coordinada per Joan Vernet i Ramon

Parés. En l’acte de presentació, Víctor

Navarro Brotons (Universitat de Valèn-

cia) pronuncià una conferència sobre la

ciència als Països Catalans durant el Re-

naixement i la revolució científica.

Val a dir que la Societat manté ac-

tualitzat el seu web (http://schct.iec.cat),

on es troba la informació de les activitats

previstes i la corresponent a anys ante-

riors. Igualment, s’hi troben enllaços a les

principals organitzacions internacionals,

començant per aquelles amb les quals la

Societat està vinculada. El web ha esde-

vingut un dels llaços principals de comu-

nicació entre els socis de la Societat i

constitueix, en realitat, la via més asse-

quible de coneixement de les seves acti-

vitats.

Publicacions

A la seu de l’IEC i dins el programa dels

Col.loquis, el 19 d’octubre de 2006, Vi-

cenç M. Rosselló, de la Universitat de

València, va fer la presentació del primer

volum de la col.lecció «Història de la

Ciència a les Illes Balears», que va titular

Gènesi d’un projecte utòpic.

Han aparegut:

Ictineu: Butlletí de la Societat Catalana

d’Història de la Ciència i de la Tèc-

nica, núm. 24 (tardor 2006).

Ictineu: Butlletí de la Societat Catalana

d’Història de la Ciència i de la Tèc-

nica, núm. 25 (primavera 2007).

Batlló Ortiz, Josep [coord.]; Ferran

Boleda, Jordi [coord.]; Piqueras i

Carrasco, Mercè [coord.]. Actes de la

VIII Trobada d’Història de la Ciència

i de la Tècnica (Mallorca, 18, 19, 20

i 21 de novembre de 2004). Barcelo-

na, 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

Secretari: Enric Bota i Prieto

Tresorer: Andrés Gavilán Bravo

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 IEC: Damià Barceló i Cullerés

Nombre de socis: 334

Assemblea General

El dia 30 de novembre de 2006 l’Asso-

ciació Catalana de Ciències de l’Ali-

mentació (ACCA) celebrà l’Assemblea

General de socis i també una altra d’ex-

traordinària amb un únic punt en l’or-

dre del dia: la petició i l’aprovació de la

modificació del segon paràgraf de l’ar-

ticle 15 dels actuals Estatuts, amb la

qual cosa va quedar redactat de la ma-

nera següent: «El mandat de tots els càr-

recs directius de la Junta durarà quatre

anys i només podran ser reelegits pel

mateix càrrec una vegada».
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Activitats

— «Ciència i seguretat alimentària: con-

tribucions de la recerca», 15 de novem-

bre de 2006, jornada organitzada amb la

col.laboració de la Universitat Ramon

Llull (URL). S’hi presentaren les ponèn-

cies següents: «Què significa menjar bé?»,

Marta Anguera, de l’Escola Universitària

d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blan-

querna (EUIFNB) de la URL; «Enzims en

el processament d’aliments», Magda Fai-

jes, de l’Institut de Química de Sarrià

(IQS) de la URL; «Dioxines als aliments:

Què són? Per què hi són? Què podem fer-
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hi?», Jordi Díaz, de l’IQS de la URL, i

«Alimentació, comunicació i consum», de

Joan Sabaté i Víctor Curto, de la Facul-

tat de Ciències de la Comunicació Blan-

querna (FCCB) de la URL.

Al final de les ponències tingué

lloc una taula rodona sobre la divulgació

de la ciència: «Intercanvis ciència-socie-

tat». Fou moderada per M. Josep Rosse-

lló i comptà amb molta participació dels

assistents.

— «Tècniques modernes a la cui-

na industrial», jornada organitzada con-

juntament amb la Universitat d’Andorra.

Aquesta jornada tingué lloc al Centre

Cultural i de Congressos Lauredià d’An-

dorra el 3 de novembre de 2006. S’hi pre-

sentaren les ponències següents: «Equi-

pament per a la cocció d’aliments en

grans quantitats per garantir-ne la seva

conservació i regeneració. Assemblatge de

les modernes tècniques culinàries per a la

restauració individual i per a grups de

consum», a càrrec de Fernando Abadia,

director de l’ILPRA de Mataró; «Riscos

higiènics en la preparació d’aliments, pre-

caucions i garanties de qualitat. Certifi-

cació de la seguretat en les instal.lacions

alimentàries», a càrrec de Carme Ferrer,

de la URL.

Després tingué lloc una taula ro-

dona sobre «Les necessitats i les solu-

cions a Andorra en qüestions de prepa-

ració d’aliments per a col.lectius». Josep

Casals, cap d’Àrea d’Aliments i Nutrició

del Ministeri de Salut, Benestar Social i

Família d’Andorra, actuà com a mode-

rador.

— «L’oli d’oliva: del camp a la

taula i més enllà», 16 de març de 2007,

jornada tècnica organitzada conjunta-

ment amb la Fundació Universitat de

Lleida. S’hi presentaren les ponències se-

güents: «Eleotècnia: evolució històrica»,

a càrrec de Jordi Graell i Sarlé, del De-

partament de Tecnologia d’Aliments de

la Universitat de Lleida; «Evolució en la

comercialització dels olis d’oliva verge ex-

tra d’alta qualitat», a càrrec de José Emi-

lio Cuesta Duque, del Molí La Boella;

«Metodologia d’avaluació sensorial de l’o-

li d’oliva verge. Fonaments», a càrrec de

M. Paz Romero Fabregat, del Departa-

ment de Tecnologia d’Aliments de la Uni-

versitat de Lleida; «Avenços en la in-

vestigació dels olis d’oliva verge de la

varietat arbequina», a càrrec de M. José

Motilva Casado, del Departament de Tec-

nologia d’Aliments de la Universitat de

Lleida; «Presentació de resultats del pro-

jecte europeu Eurolive: l’efecte de l’oli

d’oliva en el dany oxidatiu en les pobla-

cions europees», a càrrec de Montserrat

Fitó Colomer, del Departament de Tec-

nologia d’Aliments de la Universitat de

Lleida, i «Aprofitaments alternatius dels

residus d’olis», a càrrec de Ramon Cane-

la i Garayoa, del Departament de Quími-

ca de la Universitat de Lleida.

— Jornades sobre «Present i fu-

tur de les relacions alimentació-salut: no-

ves necessitats i nous aliments», 10 i 11 de
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maig de 2007, organitzades conjuntament

amb el Centre Català de la Nutrició de

l’Institut d’Estudis Catalans i amb motiu

de les activitats del Centenari. L’ACCA

n’organitzà la taula rodona del dia 11 so-

bre «La ciència i la tecnologia dels ali-

ments al servei de la salut». S’hi presenta-

ren les ponències següents: «Alimentació

i salut: la nutrició i la ciència dels ali-

ments, ahir i avui», a càrrec d’Abel Ma-

riné; «Alimentació i salut: problemes mè-

dics actuals», a càrrec de Màrius Foz; «La

genètica en la producció i el disseny d’a-

liments», a càrrec de Pere Puigdomènech;

«Nutrigenòmica i malalties cardiovascu-

lars», a càrrec de José M. Ordovás; «Sín-

drome metabòlica. Una perspectiva des

de la nostra experiència personal», a càr-

rec de Manuel Serrano Ríos; «Nutrigenò-

mica i càncer», a càrrec de Pere Gascón;

«Impacte de la nutrigenòmica en la in-

dústria alimentària», a càrrec de Daniel

Ramón; «Nutrició animal i humana: re-

cerca nutricional i pinsos industrials», a

càrrec de Francesc Puchal; «Estat actual

i interès futur de les tecnologies suaus en

l’elaboració dels aliments. Exemples», a

càrrec de Teresa Aymerich; «La produc-

ció primària d’aliments amb una alta

productivitat i un alt rendiment energè-

tic», a càrrec d’Alfonso J. Canicio, i «Ten-

dències a la Unió Europea en la legislació

alimentària. Casos d’actualitat», a càrrec

de Lluís González Vaqué.

— Jornada sobre «Recursos i fi-

nançament de projectes de R+D+I a les

empreses alimentàries», 20 de juny de

2007. S’hi presentaren les ponències se-

güents: «Recerca a l’empresa alimentà-

ria», a càrrec de Josep Tarragó, director

de l’Institut de Recerca i Tecnologia

Agroalimentàries (IRTA); «Oferta actual

d’informació sobre R+D+I», a càrrec de

Jordi Rojas, director del Consorci de Trans-

ferència del Coneixement; «Ajuts per a la

preparació de sol.licituds», a càrrec de

Montserrat Alavedra, del Centre d’Inno-

vació i Desenvolupament Empresarial

(CIDEM); «Ayudas públicas a la inno-

vación empresarial y deducciones fis-

cales. Programa PROFIT», a càrrec de

Galo Gutiérrez, sotsdirector general ad-

junt de Foment a la Innovació del Mi-

nisteri d’Indústria, Turisme i Comerç

(MITIC); «Financiación y ayudas de los

programas: CENIT, Iberoekas y progra-

mas marco europeos», a càrrec de Car-

los Franco, del Centro para el Desarrollo

Tecnológico Industrial (CDTI); «Cer-

tificació de projectes, d’investigadors i

equips per a la investigació d’aliments»,

a càrrec d’Anna M. Sánchez, directora

de l’Agència d’Acreditació en Investiga-

ció, Desenvolupament i Innovació Tec-

nològica (AIDIT), agència certificadora

d’investigació de la UPC; «Creació i

consolidació d’una empresa (spin-off )»,

a càrrec de Carlos Buesa, director d’Ory-

zon Genomics; «Experiència de Labo-

ratoris Ordesa en l’obtenció de recursos

i finançament de projectes de R+D+I»,

a càrrec de Montserrat Rivero, direc-
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tora general científica de Laboratoris

Ordesa.

Publicacions

TECA: Tecnologia i Ciència dels Ali-

ments, núm. 10 (desembre 2006).

Butlletí de l’Associació Catalana de Cièn-

cies de l’Alimentació, núm. 7 (no-

vembre 2006).

Butlletí de l’Associació Catalana de Cièn-

cies de l’Alimentació, núm. 8 (març

2007).
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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

Activitats

Durant el curs 2006-2007 diversos mem-

bres de la Societat Catalana d’Estudis He-

braics s’han dedicat intensament a la re-

dacció final del Diccionari hebreu-català,

la preparació del qual dura des de fa molts

anys, essent com era un dels primers ob-

jectius de la nostra Societat en ser funda-

da. Per a la compilació d’aquest dicciona-

ri —duta a terme bàsicament per Joan

Ferrer i Eduard Feliu, amb la col.labora-

ció de Pere Casanellas en la part informà-

tica i tipogràfica principalment—, ha cal-

gut posar a punt un programa informàtic

apropiat per a aquest tipus de treball. Cal

remarcar que l’obra és duta a terme ex-

clusivament per membres de la nostra So-

cietat, tant en la seva compilació com en

la seva confecció, sense cap intervenció
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externa en aquests aspectes. Una de les

singularitats d’aquest primer Diccionari

hebreu-català és l’abundant fraseologia

que conté i que inclou nombroses cita-

cions d’autors israelians contemporanis

(original i traducció) per a l’exemplifica-

ció de les entrades. A més de la part d’he-

breu-català, amb unes 25.000 entrades

que ocuparan unes 450 pàgines, l’obra in-

clourà un extensíssim, bé que simple, vo-

cabulari català-hebreu, amb unes 40.000

entrades, dels principals mots catalans

utilitzats en la traducció de les entrades de

la part hebrea, a les quals remetrà.

Hem continuat la compilació de di-

verses bibliografies, entre les quals la de la

base de dades bibliogràfica sobre la histò-

ria dels jueus de la Corona de Catalunya-

Aragó, que ja conté més de 3.750 fitxes
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en format informàtic. Aquestes fitxes,

fruit de l’examen directe de les obres, del

buidatge sistemàtic de les revistes més

importants del nostre camp i de recerques

bibliogràfiques exhaustives en publica-

cions i catàlegs de biblioteques univer-

sitàries de tot el món, seran aviat una eina

de treball indispensable per als estudis

hebraics. Pensem en la possibilitat de fer-

les accessibles a través del lloc web de la

nostra Societat.

Durant l’any 2007 publicarem la

Gramàtica de l’hebreu bíblic, de Christo

H. J. van der Merwe et al., que vam tra-

duir de l’anglès ja fa uns anys, però no

havíem tingut l’avinentesa per a posar-la

a punt per a publicar.

Els nostres membres professors

d’hebreu han continuat impartint classes

a les Universitats de Barcelona i de Giro-

na. Joan Ferrer i Costa ha fet diverses

conferències a Besalú («El poble jueu en

els camins de la història») i a Girona («S.

Y. Agnon, ahir, abans-d’ahir»). Jordi Ca-

sanovas ha dut a terme el seguiment i

l’assessorament en les excavacions de les

necròpolis jueves de Lucena (Còrdova) i

Tàrrega, i ha donat l’embranzida final a

la publicació —sota la direcció de Colette

Sirat— de les inscripcions hebrees com-

memoratives, no funeràries, d’Espanya,

Portugal i sud de França.

La Societat ha col.laborat en la ce-

lebració del III Congrés per a l’Estudi dels

Jueus en Territoris de Llengua Catalana,

que tingué lloc els dies 15, 16, 17 i 18

d’octubre de 2007 a Barcelona i Per-

pinyà. Una desena de membres hi han

presentat comunicacions o hi han fet con-

ferències i taules rodones.
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