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II. Activitats 
acadèmiques  
i institucionals

1 . Selecció d’activitats ordenades cronològicament

De setembre a desembre de 2008
Secció Històrico-Arqueològica . Commemoració del vuitè centenari del naixement de Jaume I
Durant el curs se celebraren quatre congressos, amb el suport de diferents entitats . El primer tingué lloc a Lleida, amb la 

col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, i versà sobre «L’Església en temps de Jaume I» . A Palma se celebrà el segon, 

amb la participació del Consell de Mallorca, sota el títol «La conquesta de Mallorca . L’economia urbana, comercial i 

marítima . La figura de Jaume I» . El tercer tingué lloc a Gandia, amb el suport del Centre d’Estudis i Investigacions 

Comarcals Alfons el Vell, i tractà d’«El món de la cultura a l’època de Jaume I . L’expansió territorial a València» . Finalment, 

l’Any Jaume I finalitzà amb un congrés a Girona sobre «Economia rural i articulació urbana . Jaume I, família i Cort», que 

comptà amb el patrocini del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat (fotografia 1) .

3 de setembre de 2008
Presentació de l’ISA Fòrum
La Casa de Convalescència acollí la roda de premsa de presentació del fòrum de la International Sociological Association 

(ISA), que tingué com a tema principal «La investigació sociològica i el debat públic» .

9 i 10 de setembre de 2008
Càtedra UNESCO de Llengües i Educació . Participació en les activitats de l’Académie  
des Langues Kanak
El director de la Càtedra, Joan A . Argenter, prengué part en el col·loqui «Espace Oralité . Le rôle, la place et la fonction des 

académies en contexte plurilingue» i assessorà l’Académie des Langues Kanak (ALK) . Durant la visita a Nouméa, el director 

es reuní amb el president del Senat Consuetudinari (òrgan de representació nadiu) i s’entrevistà amb la vicepresidenta del 

Govern per tractar de qüestions relacionades amb la política lingüística que podria engegar-se a l’illa .

11 de setembre de 2008
Ofrena floral
Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, una representació de l’IEC féu una ofrena floral al monument a Rafael 

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

FotoGraFia 1
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15 de setembre de 2008
Inauguració de l’exposició «Rodoreda, espejo de lenguas» a Madrid
El Centre Cultural Blanquerna de Madrid acollí aquesta exposició sobre l’escriptora catalana, a la inauguració de la qual 

assistí el president de l’IEC com a president de la Fundació Mercè Rodoreda, juntament amb una nodrida representació del 

món polític i cultural madrileny .

23 i 24 de setembre de 2008
Trobada de medievalistes a Florència
El vicepresident Antoni Riera participà en aquesta trobada d’historiadors medievalistes organitzada per la Società 

Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino . La reunió serví per a intercanviar i presentar noves tesis i recerques en el 

camp de la història medieval europea .

29 de setembre de 2008
Presentació del llibre Societat catalana 2008
En l’acte, hi participaren, a més del president de l’IEC, Salvador Giner, el president de l’Associació Catalana de Sociologia, 

Oriol Homs; la coordinadora de la publicació, Teresa Montagut, i l’escriptora i periodista Margarita Rivière . L’obra analitza 

alguns dels fets més rellevants ocorreguts a Catalunya durant l’any 2008 a través de la visió de diversos especialistes . Dividit 

en sis apartats, l’estudi tracta d’aspectes com la política i la governabilitat a Catalunya, l’economia i el desenvolupament, la 

cultura i l’ensenyament i el benestar i la salut (fotografia 2) .

D’octubre a desembre de 2008
Societat Catalana d’Estudis Històrics . Cicle de conferències «Exilis i expulsions a Catalunya 
(segles viii-xx)»
En aquest cicle de conferències es féu un repàs de les situacions en què s’han produït exilis de població per raons religioses o 

polítiques en diverses èpoques . Josep Maria Salrach parlà d’«Els hispanii»; Joan Bada, de «L’expusió dels jueus»; Dolors 

Bramon, de «L’expusió dels moriscos»; Òscar Jané, de «L’exili de la Guerra dels Segadors»; Agustí Alcoberro, de «L’exili de 

la Guerra de Successió»; Enrique Giménez, de «L’expusió i exili dels jesuïtes»; Ramon Arnabat, d’«Els exilis al segle xix», i 

Mercè Morales, de «L’exili al segle xx» .

FotoGraFia 2
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D’octubre de 2008 a maig de 2009
Secció de Filosofia i Ciències Socials . Cicle de comunicacions «Migracions i societat»
La Secció dedicà aquest cicle a analitzar el fenomen de la immigració des d’una perspectiva multidisciplinària . Hi 

intervingueren: Carlota Solé (estat de la qüestió), Sònia Parella (situació de les dones llatinoamericanes), Àngels Pascual 

(aspectes sociodemogràfics) i Josep M . Muntaner (aspectes econòmics) . També hi participà Oriol Amorós, secretari per a la 

Immigració de la Generalitat de Catalunya, que parlà d’«El Pacte Nacional per a la Immigració: una visió compartida per al 

futur de Catalunya» .

8 d’octubre de 2008
Visita al jaciment de Iesso
L’Equip de Govern de l’IEC visità el jaciment romà de Iesso, a Guissona, on promou un projecte de recerca arqueològica 

dirigit per Josep Guitart (fotografia 3) .

9 i 10 d’octubre de 2008
Societat Catalana de Filosofia . Col·loquis de Vic
Els col·loquis han tractat, en aquesta tretzena edició, del fenomen de la modernitat . Celebrats a la seu del Consell Comarcal 

d’Osona, es desenvoluparen a partir de dos àmbits: Modernitat i filosofia, obert per Jordi Sales Coderch amb la lliçó 

«Hermenèutica i modernitat», i Modernitat, ciències i art, obert per Giuseppe di Giacomo amb la lliçó «Arte e modernità» . 

La lliçó de cloenda fou a càrrec de Conrad Vilanou, amb el tema «Esport i modernitat» . Es feren divuit ponències, seguides 

de discussió .

10 d’octubre de 2008
Societat Catalana de Química . Participació a l’Assemblea General de l’European Association 
for Chemical and Molecular Sciences
El president de la Societat, Romà Tauler, assistí a Stavanger (Noruega) a l’Assemblea General de societats membres de 

l’European Association for Chemical and Molecular Sciences (EUCHEMS) . És la primera assemblea que se celebra des que 

la Societat Catalana de Química s’incorporà a aquest organisme el gener de 2008 . Des del 2009 la Societat participa també 

en la seva divisió de química ambiental . El mes de juny el secretari de la Junta i especialista en aquesta àrea, Eric Jover, es 

reuní amb la resta de membres de la divisió a Estocolm (Suècia) . La intenció de la Societat és integrar-se progressivament a 

les diverses divisions que conformen l’EUCHEMS i així incidir en les decisions que es prenen en aquests òrgans .

FotoGraFia 3
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10 al 12 d’octubre de 2008
Societat Catalana de Llengua i Literatura . IV Jornades d’Intercanvi Cultural
Les sessions acadèmiques, que tingueren lloc a Eivissa i a Sant Antoni de Portmany, comptaren amb les conferències de Joan 

Veny, «El dialecte eivissenc»; Felip Cirer, «Jacint Verdaguer i Isidor Macabich»; Marià Torres, «La literatura popular 

eivissenca», i Joan Mas i Vives, «L’obra de Marià Villangómez» . Les jornades foren organitzades conjuntament per la 

Societat Catalana de Llengua i Literatura, la Societat Verdaguer, la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat 

de Vic i el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears . Comptaren amb el 

suport de la Institució de les Lletres Catalanes, del Consell Insular i dels ajuntaments d’Eivissa i de Sant Antoni de 

Portmany .

13 d’octubre de 2008
Sessió inaugural del curs 2008-2009 de l’IEC 
La sessió comptà amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla . Josep M . Panareda, membre 

de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, pronuncià la lliçó inaugural «El paisatge mediterrani de ribera» (fotografia 4) .

21 d’octubre de 2008
Presentació de l’obra Fer país, conèixer món
El llibre, coeditat per l’IEC i el Centre Excursionista de Catalunya (CEC), permet una visió global de l’extens i ric fons 

cartogràfic del Centre, amb més de set mil documents cartogràfics d’entre el segle xvi i la primera meitat del xx . Fou 

presentat a la seu del CEC pels presidents d’ambdues institucions .

22 d’octubre de 2008
Inauguració de l’exposició «Els arxius de Joan Fuster»
Salvador Giner inaugurà l’exposició que, produïda per la Càtedra Fuster de la Universitat de València, fou acollida per 

l’IEC . S’hi presentà una selecció reduïda, però ben representativa, de l’enorme quantitat de documents conservats als arxius 

de Joan Fuster (Sueca, Ribera Baixa, 1922-1992) .

29 d’octubre de 2008
Conferència inaugural del Cicle de Conferències Magistrals de l’IEC
El cicle del curs 2008-2009 es dedicà a l’astronomia . Crispin Tickell, president emèrit del Climate Institute a Washington i 

director del Policy Foresight Programme del James Martin Institute for Science and Civilization a la Universitat d’Oxford, en 

pronuncià la conferència inaugural, titulada «The theory of evolution: 150 years afterwards» (fotografia 5) .

FotoGraFia 4 . El president Montilla signa el 

llibre d’honor de l’IEC .

FotoGraFia 5
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3 i 4 de novembre de 2008
Societat Catalana d’Estudis Clàssics . Col·loqui internacional «La concepció de l’espai  
a Grècia: qüestions metodològiques i perspectives interdisciplinàries»
El col·loqui s’emmarcà en les Jornades d’Homenatge a J . P . Vernant i P . Vidal-Naquet . Especialistes d’arreu del món 

tractaren de la concepció de l’espai a l’antiga Grècia i dels problemes que en planteja l’estudi, a través de les obres dels 

clàssics de l’època .

4 de novembre de 2008
Presentació de les Obres completes de Pompeu Fabra
Salvador Giner presidí, juntament amb el conseller Joan Manuel Tresserras, l’acte de presentació d’aquesta obra, fruit d’un 

programa de recerca dirigit per Joan Solà i Jordi Mir que ha finalitzat gràcies a l’estreta col·laboració de l’IEC amb el 

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya .

7 de novembre de 2008
L’IEC signa un conveni marc de col·laboració amb la Fundació PuntCAT
El conveni posa a l’abast de la Fundació un seguit d’eines que permetran d’augmentar-ne el patrimoni digital (fotografia 6) .

11 de novembre de 2008
Rafael Caria, in memoriam
L’IEC organitzà la sessió en memòria de Rafael Caria, membre de l’IEC, amb la presència de Josep-Lluís Carod-Rovira, 

vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya, qui n’evocà la trajectòria personal i en remarcà la tasca per a salvar 

els mots de l’Alguer (fotografia 7) . 

12 de novembre de 2008
L’exposició «L’Institut d’Estudis Catalans, 1907-2007 . Un segle de cultura i ciència  
als Països Catalans» arriba a Elna
Salvador Giner inaugurà, juntament amb el batlle de la població, Nicolàs Garcia, l’exposició del Centenari de l’IEC, que 

aplegà una important representació del món polític i cultural del Rosselló .

FotoGraFia 6 . Els presidents de l’IEC i de la 

Fundació PuntCAT signen el conveni de 

col·laboració .

FotoGraFia 7

01-52 Sintesi memoria 08-09.indd   15 22/09/09   18:37



16

S
ÍN

T
E

S
I 

M
E

M
Ò

R
IA

 ·
 C

U
R

S
 2

0
0

8
-2

0
0

9

13 al 16 de novembre de 2008
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica . X Trobada d’Història de la Ciència 
i de la Tècnica
La reunió comptà amb més de cent vint inscrits i unes noranta comunicacions . Com a activitats complementàries es féu una 

visita al Museu de l’Aigua i una visita i recepció a la Paeria, acompanyats pel paer de Lleida, Àngel Ros . Durant la trobada la 

Universitat de Lleida també acollí l’exposició itinerant del Museu d’Història de la Medicina a Catalunya, «Metges catalans a 

l’exili», que romangué dues setmanes al Campus de Cappont . Els conferenciants convidats foren: Kathryn Olesko 

(Universitat de Georgetown), Álvaro Girón (Consell Superior d’Investigacions Científiques), Melvyn Usselman (Universitat 

d’Ontario Occidental) i Carmel Ferragud (col·legi concertat Santa Maria Auxiliadora de Algemesí, València) . S’hi lliurà el 

VII Premi Antoni Quintana Marí per a treballs de recerca de batxillerat .

17 i 18 de novembre de 2008
Societat Catalana de Biologia . VIII Jornada de Virologia
Sota el títol «Quasispecies: past, present and future», la reunió s’inicià amb un grup de ponències amb un marcat component 

històric a càrrec dels investigadors Charles Weissmann i Esteban Domingo . Continuà amb ponències enfocades cap  

a l’evolució dels virus RNA, seguides d’altres que incidien en l’aplicabilitat del concepte . La jornada, duta a terme per a 

celebrar el trentè aniversari de la publicació de l’article que descriu l’heterogeneïtat del bacteriòfag Qβ —considerat el punt 

de partida de molts estudis experimentals sobre quasiespècies—, la clausurà el professor Simon Wain-Hobson .

18 de novembre de 2008
Presentació dels volums iii i iv de la Història agrària dels Països Catalans
Organitzada per la Institució Catalana d’Estudis Agraris i l’Institut, la presentació fou presidida per Antoni Riera, 

vicepresident de l’IEC . El volum tercer analitza la situació del camp català durant l’edat moderna, mentre que el quart 

volum examina la «via particular» d’implantació de l’agricultura capitalista als Països Catalans, des de la revolució liberal 

fins a l’inici del segle xxi, amb les conseqüències de la integració de l’Estat espanyol a la Unió Europea (fotografia 8) .

20 i 21 de novembre de 2008
I Jornades de Llengua i Estadística
Les jornades foren inaugurades pel conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Antoni Castells . Tenien 

com a objectiu, d’una banda, conèixer la interdependència d’aquestes dues disciplines científiques i, de l’altra, crear un espai 

de debat i de reflexió per als professionals de l’estadística, la llengua i la comunicació .
FotoGraFia 8
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24 de novembre de 2008
Jornada de portes obertes a l’IEC «Darwin a l’escola»
La jornada s’adreçà a estudiants de batxillerat en commemoració dels cent cinquanta anys de la publicació del llibre de 

Charles Darwin On the origin of species . Els estudiants, al llarg d’un matí, pogueren assistir a diverses conferències 

relacionades amb Darwin i l’evolució dels éssers vius i visitaren diferents dependències de l’IEC . Fou la primera vegada que 

l’IEC feia una activitat científica adreçada específicament a alumnes d’ensenyament secundari (fotografia 9) .

25 de novembre de 2008
Societat Catalana d’Ordenació del Territori . Presentació de l’Anuari territorial 
de Catalunya 2007
Durant l’acte de presentació es pronuncià la conferència «L’Anuari, un element de futur . Una clara trajectòria en un context 

singular», a càrrec de Josep Maria Llop, arquitecte (fotografia 10) . L’Anuari territorial de Catalunya és una publicació que 

analitza les transformacions, els projectes i els conflictes territorials més destacables que tenen lloc a Catalunya . L’objectiu és 

proporcionar informació de fàcil accés sobre l’evolució del territori que pugui ésser d’utilitat tant per als ciutadans com per 

als estudiosos del tema .

27 de novembre de 2008
Jornades sobre el català a la Universitat d’Amsterdam
En el marc de les jornades, promogudes per Josep Quer, membre de la Secció Filològica, el president de l’IEC pronuncià la 

conferència «The tradition of Modernity: the Netherlands and Catalonia», i el president de la Secció Filològica, la conferència 

«La llengua catalana en el procés de mundialització» . Durant l’acte es féu donació de publicacions de l’IEC a la Universitat 

d’Amsterdam i s’establí un conveni d’intercanvi de llibres .

11 i 12 de desembre de 2008
Societat Catalana de Pedagogia . Seminari de Tardor 2008
El seminari versà sobre «El maltractament a infants i adolescents» i fou organitzat conjuntament amb l’Associació Catalana 

per la Infància Maltractada . L’activitat reeixí quantitativament i qualitativa, amb més d’una vuitantena d’inscrits i unes 

sessions de treball on es discutí i s’aprofundí sobre «Els drets i els deures, necessaris en infants i adolescents», a càrrec de 

Jordi Cots i Moner; «Els maltractaments infantils: una tipologia», a càrrec d’Ana Sebastián; «L’observatori del 

maltractament infantil: els indicadors de risc», a càrrec de Carme Panchón, i «La intervenció davant del maltractament: el 

model CRAPs», a càrrec de Maria-Eulàlia Palau .

FotoGraFia 9

FotoGraFia 10
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18 de desembre de 2008
Inauguració de l’exposició itinerant del Centenari de l’IEC a Badalona
El president de l’IEC inaugurà a Badalona l’exposició «L’Institut d’Estudis Catalans, 1907-2007 . Un segle de cultura i 

ciència als Països Catalans», juntament amb l’alcalde de la ciutat, Jordi Serra .

22 de desembre de 2008
L’Equip de Govern, a Palma
Sota la presidència de Francesc Antich, president de les Illes Balears, els òrgans de direcció de l’Institut Ramon Llull (IRL), 

en els quals l’IEC participa activament, es reuniren a Palma . També s’inaugurà la seu que l’IRL té des d’aleshores en aquesta 

ciutat .

Gener de 2009
Institució Catalana d’Història Natural . Projecte «Papallones diürnes de la Garrotxa»
El projecte, que es desenvoluparà fins al 2011, té com a objectius millorar el coneixement actual sobre aquesta classe de 

papallones, formar els interessats en les papallones, realitzar activitats de divulgació i publicar una monografia dins de la 

col·lecció «Monografies de Patrimoni Natural de la Garrotxa», editada per la Delegació de la Garrotxa de la Institució 

Catalana d’Història Natural . A partir de diferents metodologies s’intentarà prospectar tot el territori comarcal, posant 

especial atenció en aquelles zones històricament poc visitades .

22 de gener de 2009
Presentació de l’obra Gaspar Torrente: Estat català – Estado aragonés
El president de l’IEC, Salvador Giner, i el vicepresident Salvador Alegret participaren en la presentació del llibre de Joaquim 

Montclús i Enric Julià a la Casa de Convalescència . Gaspar Torrente: Estat català – Estado aragonés tracta d’una de les 

personalitats més importants de l’aragonesisme polític de la primera meitat del segle xx, ensems que nacionalista català 

convençut . 

29 de gener de 2009
Conferència del conseller Antoni Castells
El conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells, parlà d’«Autogovern polític i finançament» a la Casa de Convalescència, 

convidat per l’IEC i l’Associació Catalana de Ciència Regional (fotografia 11) .

FotoGraFia 11
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2 de febrer de 2009
Inauguració de l’exposició «Universitat Catalana d’Estiu, Prada (Conflent), 1969-2008 .  
40 anys» al claustre de l’IEC
La mostra recollí imatges destacades dels quaranta anys de vida d’aquesta institució, en la qual l’IEC participa activament .

19 de febrer de 2009
Presentació del llibre de Josep Vigo L’alta muntanya catalana: Flora i vegetació
La segona edició d’aquest clàssic ha estat publicada per l’IEC i el Centre Excursionista de Catalunya . En la nova edició del 

llibre s’han actualitzat els textos i els gràfics, i s’han afegit noves fotografies .

23 de febrer de 2009
Andrés Urrutia, president de l’Euskaltzaindia, visita l’IEC
Urrutia fou rebut pel president de l’IEC, Salvador Giner, amb qui parlà sobre la situació actual d’ambdues acadèmies i de les 

llengües basca i catalana (fotografia 12) .

Març de 2009
Societat Catalana de Sociolingüística . Cicle «25 anys de la Llei de normalització lingüística»
En ocasió d’aquesta efemèride, el president de la Generalitat, José Montilla; l’antic president Jordi Pujol, i els secretaris de 

normalització lingüística dels governs d’aquest període, Aina Moll, Miquel Reniu, Lluís Jou, Miquel Pueyo i Bernat Joan, 

acudiren a la Sala Prat de la Riba de l’IEC en sengles jornades per a repassar el contingut de la Llei i valorar-ne el procés 

d’aplicació i l’assoliment d’objectius . Els presidents realitzaren una conferència magistral i els secretaris de normalització 

lingüística participaren en una taula rodona .

3 de març de 2009
Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació . Conferència «El cultiu dels transgènics  
a Catalunya»
Amb motiu de la Proposta de llei presentada al Parlament de Catalunya sobre el cultiu de transgènics a Catalunya, Meritxell 

Serret, de la Fundació Món Rural, impartí una conferència sobre aquest tema . Hi assistiren prop de cent persones, que 

participaren en un debat posterior . S’hi aportaren dades sobre l’abast del conreu de blat de moro a Catalunya i la percepció 

social d’organismes genèticament modificats . Arran de la conferència, l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació 

publicà un document d’opinió en defensa de la biotecnologia com a font de progrés segur en el camp alimentari .

FotoGraFia 12
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3 al 9 de març de 2009
Societat Catalana de Física . Exposició «La física és a la base de tot»
La segona edició d’aquesta exposició comptà amb la participació de professorat de diverses universitats i centres de recerca 

catalans . El disseny de continguts s’adreçà a un públic majoritàriament en edat escolar . L’exposició estava dividida en tres 

àmbits: l’«Àmbit de demostracions de la física experimental clàssica», format per un conjunt de maquetes realitzades per 

Ramon Majem de Balsareny; l’«Àmbit de ciència i tecnologia actual», en què es disposaren quatre experiments relacionats 

amb les noves tecnologies, i l’«Àmbit de l’astronomia», amb motiu de l’Any Internacional de l’Astronomia . Visitaren 

l’exposició més de vuit-cents estudiants de disset centres d’ensenyament .

10 de març de 2009
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics . Presentació del llibre La Seca o casa de la moneda 
de Barcelona
L’obra, de Maria Eugènia Ripoll, ha estat editada per la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics . La presentació fou a 

càrrec de Francesca Español Bertran, professora de la Universitat de Barcelona . En el transcurs de l’acte es presentà el 

número 38 de la revista Acta Numismàtica .

19 de març de 2009
Societat Catalana d’Estudis Jurídics . Homenatge a Josep M . Puig i Salellas
L’acte d’homenatge a Josep M . Puig i Salellas (1924-2007), fet per iniciativa de l’Institut d’Estudis Catalans, comptà amb la 

participació de diverses institucions catalanes en les quals l’eminent jurista havia col·laborat activament, entre les quals hi ha 

l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya . Josep Delfí Guàrdia i Canela, president de l’Acadèmia i amic del 

notari Puig i Salellas, fou l’encarregat de glossar la seva activitat com a acadèmic membre . L’acte fou presidit per Salvador 

Giner, president de l’Institut; Josep González-Agàpito, president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, i Josep Cruanyes, 

president de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics (fotografia 13) .

20 de març de 2009
El president, a la Catalunya del Nord
El president de l’IEC, Salvador Giner, assistí a l’acte d’inauguració de la Casa dels Països Catalans i a la presentació d’un pla 

estratègic pel foment del català a la Catalunya del Nord, que dirigeix Joan Becat . L’Institut té la seu de la Delegació de 

Perpinyà en aquest nou espai, des d’on impulsa les activitats pròpies de l’acadèmia .

FotoGraFia 13 . Assistents a l’homenatge .
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26 de març de 2009
Presentació del llibre Nova aproximació a la història d’Andorra
El cap de govern d’Andorra, Albert Pintat, i el president de l’IEC, Salvador Giner, presidiren a la Casa de Convalescència 

l’acte de presentació d’aquesta obra, coordinada per l’historiador i escriptor Jordi Guillamet, que repassa la història d’un 

dels països més antics del continent europeu . El seu naixement es remunta al segle xiii, tot i que l’autor ha anat molt més 

enrere i ha recopilat els darrers dotze mil anys del Principat a través de textos breus i més de mil imatges procedents de 

nombrosos arxius públics i de col·leccions privades tant d’Andorra com de fora .

1 d’abril de 2009
Lliurament dels premis del Dictat en Català, a Perpinyà
Els premis del dictat que va tenir lloc a Perpinyà el 7 de març es lliuraren a la Sala de les Llibertats de la capital rossellonesa . 

Els candidats amb menys faltes d’ortografia reberen diversos diccionaris . En l’acte hi col·laboraren l’Institut d’Estudis 

Catalans, la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Enciclopèdia Catalana, Edicions Larousse i 

Festival Castell de Peralada, entre d’altres . L’acte comptà amb la presència de Bernat Joan, secretari de Política Lingüística; 

Francesc Vallverdú, membre de l’IEC, i Empar Noguer, presidenta del col·lectiu de professors de català que en duu a terme 

les correccions .

1 d’abril de 2009
Presentació del llibre Estimat doctor / Admirat mestre: L’esperit d’una amistat en 79 cartes 
(un epistolari entre Pau Casals i Josep Trueta)
L’acte s’organitzà conjuntament amb l’editorial A Contravent . Aquesta obra recull la relació entre Pau Casals i Josep Trueta 

a través de setanta-nou cartes que demostren el profús contacte epistolar que mantingueren ambdós intel·lectuals .

2 d’abril de 2009
Inauguració de l’exposició «Maria Àngels Anglada 1930/1999 . Vida i obra»
L’exposició repassà la trajectòria artística i vital de l’escriptora vigatana, qui fou membre de l’Institut . L’acte tingué lloc a la 

Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC . L’Institut d’Estudis Catalans volgué reivindicar l’obra de l’escriptora, morta fa deu 

anys, amb una exposició itinerant . Trenta plafons reproduïen cronològicament els moments clau de la vida de l’autora de  

Les closes i El violí d’Auschwitz . Versos infantils, cartes, documents de l’arxiu familiar i objectes personals formaven part 

de l’exposició (fotografia 14) .

FotoGraFia 14
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17 i 18 d’abril de 2009
Societat Catalana de Sociologia . V Congrés Català de Sociologia
El congrés se celebrà a la Universitat Autònoma de Barcelona sota el lema «Immigració i societat catalana» i comptà amb 

tres-cents cinquanta assistents, tretze grups de treball i cent setanta-dues comunicacions presentades . La reunió serví com a 

punt de trobada dels diferents professionals i acadèmics que treballen en l’àmbit de la sociologia, i fou una mostra més de la 

seva consolidació com a camp propi dins el marc català .

27 d’abril de 2009
Inauguració del nou local de l’IEC
L’Equip de Govern n’inaugurà les noves instal·lacions a la plaça de Salvador Seguí, al barri del Raval, on s’ha instal·lat la 

llibreria, el Servei Editorial i personal de projectes de recerca (fotografia 15) .

21 de maig de 2009
La ministra de Cultura del Govern espanyol visita l’IEC 
La ministra Ángeles González-Sinde visità l’Institut i es reuní amb el president de l’IEC, Salvador Giner; el vicepresident 

Salvador Alegret, i el secretari general, Joandomènec Ros . Posteriorment, recorregué les dependències de la Casa de 

Convalescència i de la Biblioteca Nacional .

25 de maig de 2009
Societat Catalana de Matemàtiques . Premis de la prova Cangur 2009
L’acte de lliurament dels premis de la prova Cangur, atorgats per la Societat Catalana de Matemàtiques, fou presidit per José 

Montilla, president de la Generalitat de Catalunya . Hi assistiren el rector de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Joan 

Moreso, i el president de l’IEC, Salvador Giner . La prova Cangur, convocada per la Societat Catalana de Matemàtiques i 

organitzada per una comissió catalanovalencianobalear, és una activitat que té com a objectiu estimular i motivar 

l’aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes . Consisteix en trenta reptes matemàtics, de 

dificultat creixent i de resposta tancada, amb cinc opcions per a cada problema . A l’edició de 2009 es presentaren prop de 

vint mil alumnes de 589 centres escolars (fotografia 16) .

FotoGraFia 15

FotoGraFia 16 . Guanyadors de la prova 

Cangur 2009 .
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26 de maig de 2009
Secció de Ciències Biològiques . Simposi «Natural selection in the 21st Century: a new homage 
to Darwin»
El simposi, organitzat per Jaume Bertranpetit i Juli Peretó, membres de l’IEC, versà sobre la selecció natural, una de les 

teories que formulà Charles Darwin . El matrimoni de biòlegs britànics format per Peter R . Grant i B . Rosemary Grant obrí el 

seminari amb la ponència «Natural selection in Darwin’s finches», en què explicaren el resultat de trenta-sis anys de recerca 

sobre els pinsans de les Galápagos .

27 de maig de 2009
Presentació de la revista Catalan Historical Review
La revista, editada per la Secció Històrico-Arqueològica sota la direcció de l’historiador Albert Balcells, s’ha publicat en 

anglès, encara que també es pot consultar la versió en català a Internet . L’objectiu és projectar internacionalment la història 

dels països de parla i cultura catalanes a través d’articles sobre política, economia, art i literatura, entre d’altres temes . El 

primer número inclou un estudi de la cultura neolítica a partir de la Draga de Banyoles, repassa també la repressió franquista 

en aquestes zones i inclou un balanç dels estudis sobre Ramon Llull . La revista es distribuirà a més de quatre-centes 

biblioteques, universitats i centres acadèmics del món (fotografia 17) .

28 de maig de 2009
L’exposició «Mirades creuades: Miquel Martí i Pol i Antoni Miró», a l’IEC
La mostra aplegà els quadres que el pintor valencià Antoni Miró creà inspirat per la lectura de Suite de Parlavà, obra del 

poeta osonenc publicada el 1991 . Fruit de l’amistat que sorgí entre ambdós arran d’un contacte epistolar interns, l’exposició 

fou una aposta arriscada en què s’uniren arts plàstiques i poesia, i es tractaren de retruc temes de fort contingut social . 

Romangué a la seu de l’IEC fins al 29 de juny de 2009 . 

29 de maig de 2009
Societat Catalana de Terminologia . VII Jornada de la SCATERM: «Terminologia  
i documentació»
La jornada tingué lloc a l’Aula Jordi Rubió i Balaguer de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de 

Barcelona . Hi participaren deu ponents i hi assistiren prop de seixanta persones . Hi hagué dues ponències i sis 

comunicacions, distribuïdes al llarg de tot el dia: al matí es tractà de la recuperació d’informació i l’extracció terminològica i 

es presentà un vocabulari; a la tarda es parlà del Web 2 .0 i d’eines que segueixen aquesta filosofia . Finalment, hi hagué un 

debat, moderat per Jaume Martí, entre els comunicadors de la tarda i els assistents .

FotoGraFia 17
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2 de juny de 2009
Eleccions a president de l’IEC
Exhaurida la legislatura, tingueren lloc les eleccions a president de l’Institut a la Sala Prat de la Riba de la Casa de 

Convalescència . Els candidats a la presidència foren Salvador Giner i Ricard Torrents . Finida la votació, el candidat Giner 

resultà guanyador i elegit, de nou, president de l’IEC (fotografies 18 i 19) .

5 de juny de 2009
Societat Catalana de Matemàtiques . Dotzena Trobada Matemàtica 
La trobada constà de cinc conferències centrades en el tema «Geometria, evolució i matemàtica . 200 anys del naixement de 

Darwin i 150 de la publicació de l’Origen de les espècies» . Les sessions foren a càrrec de José Antonio Carrillo («Del mundo 

microscópico al macroscópico . Un ejemplo: swarming»), Carles Casacuberta («Models presentables i transformacions 

representables: més enllà de la teoria d’homotopia»), Agustí Reventós («Santaló . Selected Works»), Joan Saldaña («Darwin, 

la paradoxa de l’evolució prebiòtica i el cost de la complexitat») i Jesús Fernández («Invariants, una aproximació a la 

filogenètica des de l’àlgebra») .

6 de juny de 2009
Societat Catalana de Comunicació . XIX Conferència Anual
La conferència «La comunicació en temps de crisi» tingué lloc a la Masia de la Torre de l’Institut d’Estudis Gironins . En la 

taula rodona participaren Sebastián Tobarra, periodista d’El País i professor de la Universitat Pompeu Fabra; Sergi 

Cortiñas, professor de la Universitat Pompeu Fabra; Llúcia Oliva, presidenta del Consell de la Informació de Catalunya, i 

Josep M . Martí, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona . El moderador fou Lluís Costa, professor de la Universitat 

de Girona . També es presentaren les tesis doctorals de Sílvia Espinosa, de la Universitat Autònoma de Barcelona; Ramon 

Girona, de la Universitat de Girona; Glòria Salvadó, de la Universitat Pompeu Fabra, i Martí Petit, de la Universitat  

Ramon Llull .

12 i 13 de juny de 2009
Secció Filològica . Jornades de la Secció a Tarragona
Les jornades se celebraren, coorganitzades amb la Universitat Rovira i Virgili, amb la participació de l’Ajuntament i de la 

Diputació de Tarragona . Es desenvoluparen en dues sessions acadèmiques on participaren membres de la Secció Filològica, 

autoritats i destacats intel·lectuals de la zona, amb intervencions sobre la llengua, la literatura i la cultura del Tarragonès . 

Seguidament, el quintet vocal La Sestina féu un concert de música del Barroc i del Renaixement a la Casa Canals . La Secció 

Filològica aprofità l’avinentesa per a celebrar a Tarragona la seva reunió plenària mensual .

FotoGraFia 18 . Torrents i Giner se saluden 

un cop acabat l’escrutini .

FotoGraFia 19 . El nou Equip de Govern està 

format per Salvador Giner, Joandomènec Ros, 

Joan Solà i Romà Escalas (d’esquerra a dreta) .
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18 de juny de 2009
Societat Catalana de Geografia . Conferència sobre Lluís Solé i Sabarís
La Societat Catalana de Geografia tancà el curs acadèmic amb una conferència en què Josefina Gómez Mendoza, catedràtica 

de la Universitat Autònoma de Madrid, traçà un paral·lelisme entre les trajectòries vitals i professionals dels geògrafs Lluís 

Solé i Manuel de Terán, directors d’obres de referència de síntesi de la geografia espanyola . La professora Gómez Mendoza 

destacà l’empenta que Solé i Sabarís donà als col·loquis internacionals des de la direcció de l’Institut d’Estudis Pirinencs del 

Consell Superior d’Investigacions Científiques, i les seves aportacions a la geomorfologia espanyola .

22 de juliol de 2009
Secció de Ciències i Tecnologia . Presentació de l’obra Barcelona: la Ciutat Vella 
i el Poblenou: Assaig de geologia urbana
A l’acte hi participaren, a més dels autors, Oriol Riba i Ferran Colombo, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, 

Joaquim Nadal; el president de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), Rafael Foguet, i el president de 

l’IEC, Salvador Giner . Editat per l’Institut d’Estudis Catalans i la RACAB, el llibre és una anàlisi de les estructures 

geològiques sobre les quals s’ha assentat Barcelona i com l’activitat de l’home les ha condicionades .
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2 . Visites institucionals

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

•   José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya

•   Crispin Tickell, president emèrit del Climate Institute a Washington i director del Policy Foresight Programme del James 

Martin Institute for Science and Civilization a la Universitat d’Oxford

•   Andrés Urrutia Badiola, president de l’Euskaltzaindia (acadèmia de la llengua basca)

•   Anna Omedes, directora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

•   Esteve Domingo, president de la Sociedad Española de Virología

•   Albert Fert, premi Nobel de Física 2007

•   Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura del Govern espanyol
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3 . Premis Sant Jordi

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

Premis o borses d’estudi Treballs Autors

Premi Prat de la Riba Mechanism suppressing glycogen synthesis in 
neurons and its demise in progressive myoclonus 
epilepsy

Joan Josep Guinovart Cirera

Premi Internacional Catalònia José M . Murià i Romaní

Premi de Medi Ambient Albert Vilalta González

Premi Catalunya de Sociologia Manuel Castells Oliván

Premi Territori Pla especial de protecció del medi natural  
i del paisatge del Parc del Montseny

Àrea d’Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona i Àrea de 
Medi Ambient de la Diputació de 
Girona

Accèssit Projecte d’intervenció integral del barri de la 
Maurina de Terrassa

Serveis d’Habitatge, Urbanisme  
i Activitats de la Diputació de 
Barcelona i Àrea de Planificació 
Urbanística i Territori de 
l’Ajuntament de Terrassa

Premi Catalunya del Nord Els bons usos es perden. Petit diccionari  
fraseològic cerdanià

Károly Morvay

Premi Manuel Milà i Fontanals 
d’Història Literària

Lluís de Requesens, Bernat Miquel, Martí Garcia, 
Rodrigo Dieç, Lluís de Vilarasa i Francesc Sunyer, 
Poesies

Jaume Torró Torrent

Premi Ramon Margalef d’Ecologia Distribució espacial i ús de l’hàbitat de la 
comunitat de peixos de l’estany de Banyoles

Lluís Zamora Hernández

Premi Antoni de Martí i Franquès  
de Ciències Químiques

Organitzacions de tetratiafulvalens en  
monocapes i fils

Josep Puigmartí i Luis

Premi Rafael Campalans de Ciències  
de l’Enginyeria

Models elèctrics de transistors de carboni David Jiménez Jiménez

Premi Francesc de B . Moll  
de Dialectologia

La interferència dels parlars sards en el català  
de l’Alguer entre els segles xvii i xviii. Estudi del 
lèxic a través dels Registres de danys 
de la «Barracelleria» (1683-1829)

Andreu Bosch i Rodoreda

Premi Pompeu Fabra de Gramàtica La cohesió lèxica en seqüències narratives Josep Ribera i Condomina
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Premi Lluís Solé i Sabarís  
de Geografia

De la baronia al municipi constitucional.  
Els ens locals de Catalunya en el canvi de règim 
(1800-1860)

Jesús Burgueño Rivero

Premi Fundació Mercè Rodoreda Recepció i difusió internacionals de Mercè 
Rodoreda: obra original, crítica i traducció

Judith Sánchez Gordaliza

Writing between the lines: literature as  
a response to cultural and political repression  
in Franco’s Catalonia

Jordi Cornellà Detrell

Premi Ferran Sunyer i Balaguer  
de Matemàtiques

Quantitative arithmetic of projective varieties Timothy D . Browning

Premi Matemàtiques i Societat «El sistema mètric», del programa Quèquicom Dirigit pel senyor Jaume Vilalta, 
emès pel Canal 33 de Televisió 
de Catalunya

Premi Josep M . Sala-Trepat María del Carmen Sánchez 
Fernández

Premi Fundació Torrens-Ibern Vocabulari multilingüe dels fongs Eduard Parés Español

Premi Societat Catalana d’Economia Monetary policy, inflation and the business cycle Jordi Galí i Garreta

Premi Catalunya d’Urbanisme Pla parcial urbanístic del sector industrial  
PP-01 ca n’Alemany

Jornet-Llop-Pastor SLP, 
arquitectes

Pla de millora urbana del nucli antic de Valls Ajuntament de Valls

Concurs de Joves Sociòlegs Diferències entre les comunitats jueves de 
Catalunya en les pràctiques rituals funeràries.  
La identitat jueva i l’estatut atorgat a la llei  
com a elements de diferenciació

Julia Martínez Ariño

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

Capacitat de l’espectroscòpia NIR per  
determinar humitat, Aw i sal en llonganisses 
durant el procés d’assecat

Carles Collell i Corominas

Premi de la Institució Catalana 
d’Estudis Agraris

Estudi, planificació i disseny d’una plantació de 
vinya de la varietat trepat al terme municipal  
de Montblanc, tenint en consideració els efectes 
produïts pel canvi climàtic

Eloy Alfonso Llauradó

Premi de la Institució Catalana 
d’Història Natural

Distribució de les espècies de quironòmids al  
delta del Llobregat i aplicació del protocol  
CPET (chironomid pupal exuviae technique) 
de valoració de la qualitat de l’aigua

Núria Sánchez Millaruelo

Premi de la Societat Catalana  
d’Estudis Històrics

El territori del castell de Sitges entre els segles xiv 
i xv, segons els capbreus de 1360, 1409 i 1418

Carme Muntaner i Alsina
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Premi de la Societat Catalana  
de Biologia

Regulació transcripcional del gen pfkfb3 Laura Novellasdemunt i Vilaseca

Accèssits Efectes de l’estrès crònic sobre l’ansietat i 
l’activitat de l’eix hipotalàmic-pituïtari-adrenal  
en rates: establiment de condicionament a un 
context

Núria Daviu Abant

Kendines. Inducció d’apoptosi en cèl·lules 
leucèmiques pels nous inhibidors d’histones 
desacetilases

Alba Pérez Perarnau

Premi de la Societat Catalana  
de Química

Estudi teòric de l’etapa de transmetal·lació de  
la reacció d’acoblament creuat C-C de Negishi 
catalitzada per Pd

Max Garcia i Melchor

Premi de la Societat Catalana  
de Tecnologia

Un mètode algebraic per a la construcció de  
cicles sobre Grafs de deBruijn i aplicacions  
a la codificació angular

Borja de Balle Pigem

Premi Lluís Casassas i Simó de la 
Societat Catalana de Geografia

La Terreta (Ribagorça). Síntesi territorial  
i transformació del paisatge

Alexis Sancho Reinoso

Premi Joan Palau Vera de Geografia Xina, una economia emergent Mireia López i Adriana Petit

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda Les bruixes de Rodoreda. La companyia Bruixes 
de Dol i La sala de les nines

Araceli Bruch Pla i Víctor 
Sancho Ferrer

L’abast de la novel·la catalana escrita per dones  
al País Valencià entre 1939 i 1976: primera 
aproximació crítica

Maria Lacueva i Lorenz

Gender and representation in the work  
of Mercè Rodoreda

Nicola MacGregor

Borses d’estudi Generalitat  
de Catalunya

Fraseologia comparada iberoromànica Péter Balázs-Piri (Hongria)

Compondre a Catalunya als segles xii i xiii: 
l’exemple dels trobadors

Christelle Chaillou (França)

Els costums cavallerescs catalans al segle xv dins 
les fonts literàries i històriques i la iconografia

Rozalya Kośmider-Sasor 
(Polònia)

La tradició plurilingüística del Fèlix o Llibre de 
meravelles de Ramon Llull: estudis codicològics, 
ecdòtics i lingüístics de la primera part del Llibre 
VIII (capítols 44-75)

Francesca Emanuela Chimento 
(Itàlia)

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner Ramon Margalef: l’Homo sapiens en la biosfera Patricia Homs Ramírez  
de la Piscina
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Borsa d’estudi Eusko-Ikaskuntza - 
Institut d’Estudis Catalans

L’aprofitament dels recursos naturals a les 
muntanyes basques i catalanes durant  
l’antiguitat i la valoració del patrimoni 
historicocultural

Cira Crespo Cabillo

Borses d’estudi Països Catalans Estudi monogràfic del parlar de Tàrbena Núria Busquet Isart

El tractament informatiu de la violència de  
gènere en la televisió actual. TV3 i Canal 9:  
una mirada comparativa

Emma Gómez Nicolau

Estudi de la correspondència inèdita de Raymond 
de Lacvivier del 1903 al 1921 entorn del projecte 
de diccionari de la Société d’Études Catalanes

Ausiàs Vera i Grau

La guerra civil a Catalunya a través de les  
imatges filmades

Berenguer Becat

Borses Ferran Sunyer i Balaguer Judit Abardia
Sara Arias de Reyna
Alejandro Luque
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4 . Convenis de col·laboració

Durant el curs 2008-2009, l’Institut d’Estudis Catalans ha establert els convenis de col·laboració següents:

•   L’1 de setembre de 2008, amb el Centre Excursionista de Catalunya, per a editar l’obra Fer país, conèixer món .

•   L’1 de setembre de 2008, amb la Diputació de Barcelona, per a editar l’anuari Arxiu de Textos Catalans Antics .

•   El 12 de setembre de 2008, amb la Universitat de les Illes Balears, per a col·laborar en la gestió de determinats programes 

i projectes de recerca específics .

•   El 25 de setembre de 2008, amb la Universitat de València, per a editar conjuntament l’obra Cartografia històrica dels 

Països Catalans .

•   L’1 i el 3 d’octubre de 2008, amb la Fundació Congrés de Cultura Catalana, la Fundació Torrens-Ibern, la Fundació Josep 

Alsina i Bofill i l’Editorial Reverté SA, per a editar en català les obres Stadistics for experimenters: Design, innovation and 

discovery i Microbe .

•   El 20 d’octubre de 2008, amb la Universitat Pompeu Fabra, per a editar una antologia de textos de Pompeu Fabra en 

anglès .

•   El 28 d’octubre de 2008, amb la Diputació de Girona, la Universitat de Girona, la Facultat de Teologia de Catalunya,  

la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Barcelona, l’Associació Bíblica de Catalunya, Publicacions de la 

Universitat de València, Publicacions de la Fundació Noguera, la Fundació Lluís Carulla, Edicions Tres i Quatre, la 

Fundació Ausiàs March, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, l’Obrador Edèndum, Edicions Vitel·la, Miquel Font 

Editor i la Institució Milà i Fontanals (CSIC), per a establir les bases de funcionament del grup Textos Medievals Catalans .

•   El 31 d’octubre de 2008, amb la Universitat Oberta de Catalunya, per a establir la versió catalana del programari OJS.

•   El 7 de novembre de 2008, amb la Fundació PuntCAT, un conveni marc de col·laboració.

•   El 10 de novembre de 2008, amb el Centre Excursionista de Catalunya, per a editar l’obra L’alta muntanya catalana: 

Flora i vegetació .

•   El 17 de novembre de 2008, amb la Universitat Pompeu Fabra, per a col·laborar amb l’Observatori de Neologia.

•   El 17 de novembre de 2008, amb la Fundació Alsina i Bofill, per a col·laborar en diferents activitats.

•   El 18 de novembre de 2008, amb la Universitat Pompeu Fabra, per a col·laborar en el projecte «NEOXOC: 

desenvolupament d’una xarxa d’observatoris de neologia de les varietats geolectals del català» .

•   El 20 de novembre de 2008, amb la Universitat d’Alacant, per a col·laborar en el projecte «Constitució d’un corpus  

textual per a una gramàtica del català antic» .

•   El 20 de novembre de 2008, amb la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, per a establir la col·laboració 

general entre les dues institucions .
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•   El 20 de novembre de 2008, amb la Universitat de Girona, per a establir l’intercanvi d’informació estadística en matèria 

de recerca .

•   El 21 de novembre de 2008, amb l’Institut Geològic de Catalunya, per a elaborar el Lexicon estratigràfic del Paleogen de 

Catalunya.

•   El 26 de novembre de 2008, amb Publicacions de la Universitat de València, per a editar l’obra Homenatge a Pere Alberch .

•   El 27 de novembre de 2008, amb la Facultat d’Humanitats de la Universitat d’Amsterdam, per a establir la donació d’una 

selecció de publicacions de l’IEC a la biblioteca de la Universitat d’Amsterdam .

•   El 29 de novembre de 2008, amb la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, per a desenvolupar els projectes 

«Estudi de la utilitat de les amines biògenes com a indicadors de la qualitat higiènica del pernil curat» i «Aspectes de la 

qualitat i seguretat alimentària relacionats amb l’emmagatzematge i distribució del cava» .

•   L’1 de desembre de 2008, amb Enciclopèdia Catalana SAU i Edicions 62, addenda al contracte del 16 d’octubre de 2006, 

per a portar a terme la segona edició del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans .

•   L’1 de desembre de 2008, amb el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, per a portar a terme l’edició de les 

proves d’accés a la Universitat (PAU) del 2009 .

•   El 15 de desembre de 2008, amb la Fundació Carles Salvador, un conveni marc de col·laboració.

•   El 18 de desembre de 2008, amb el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, l’Oficina Catalana del Canvi 

Climàtic i el Servei Meteorològic de Catalunya per a impulsar l’avenç en el coneixement dels efectes del canvi climàtic 

durant els anys 2008-2009 i per a redactar el segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya .

•   El 18 de desembre de 2008, amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Departament de Governació i 

Administracions Públiques, el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, el Departament de Medi 

Ambient i Habitatge i la Diputació de Barcelona, per a editar l’obra Anuari territorial de Catalunya 2007 .

•   El 24 de desembre de 2008, amb la Universitat Rovira i Virgili, per a publicar el llibre Guide for a young economist .

•   El 30 de març de 2009, amb la Fundació PuntCAT, addenda al conveni de 7 de novembre de 2008, per a editar en línia el 

Diccionari de geologia .

•   El 31 de març de 2009, amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, per a editar l’obra Barcino: I. Marques i terrisseries 

d’àmfores al pla de Barcelona .

•   El 20 d’abril de 2009, amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, la Fundació 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i Enciclopèdia Catalana SAU, per a portar a terme 

la nova edició en línia del Diccionari enciclopèdic de medicina .

•   El 30 d’abril de 2009, amb la Universitat d’Alacant, per a intercanviar informació estadística en matèria de recerca.

•   El 8 de maig de 2009, amb Parole Consortium (consorci per a la creació de recursos electrònics per a les llengües 

europees), per a organitzar la reunió anual de Parole .
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•   El 8 de maig de 2009, amb Lumen Artis Ediciones SL, per a editar l’obra Estudi monogràfic sobre la carta nàutica de 

Gabriel de Vallseca de 1439 .

•   El 14 de maig de 2009, amb la Universitat Autònoma de Barcelona, per a col·laborar a través de la Càtedra UNESCO de 

Llengües i Educació en el projecte de recerca «Enclavaments lingüístics: recursos verbals, ideologies, comunitats . 

L’Alguer» .

•   El 14 de maig de 2009, amb l’Obra Cultural de l’Alguer, per a finançar les activitats de l’Obra Cultural de l’Alguer en 

relació amb el Campus d’Estiu de Ciències de la Natura .

•   El 18 de maig de 2009, amb Òmnium Cultural del Vallès Oriental, per a fomentar els treballs de recerca en 

sociolingüística catalana .

•   El 18 de maig de 2009, amb la Universitat d’Alacant, per a finançar el projecte «Constitució d’un corpus textual per a una 

gramàtica del català antic (Gca)» .

•   El 28 de maig de 2009, amb la Diputació de Barcelona, per a organitzar les activitats de l’IEC per a l’any 2009.

•   El 29 de maig de 2009, amb la Universitat de Barcelona, per a organitzar la celebració del 50è aniversari de la mort de 

Carles Riba .

•   El 4 de juny de 2009, amb el Centro Nacional de Información Geográfica, per a editar el llibre El mapa com a llenguatge 

geogràfic: Textos de suport .

•   El 8 de juny de 2009, amb el Ministeri de Cultura, per a portar a terme l’exposició de reproduccions de documents 

conservats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó .

•   El 30 de juny de 2009, amb la Universitat Politècnica de Catalunya, a través de la Societat Catalana de Tecnologia i el 

Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC, per a treballar conjuntament .

•   El 22 de juliol de 2009, amb la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, per a editar l’obra Barcelona: la Ciutat 

Vella i el Poblenou: Assaig de geologia urbana.

01-52 Sintesi memoria 08-09.indd   33 22/09/09   18:37


