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Societat Catalana 

Ciencia i de la 
Tecnica. 
Homenatge a 
Emili Huguet del 

i naturalista 
2 La Societat Catalana d'Histbria de 
Z 

10 la Ciencia i de la Tecnica, conjun- .c 
4 
O 

3 tarnent arnb la Societat Catalana de 
z 
2 Geografia i la Institució Catalana 

3 d'Histbria Natural, i en 

el niarc dels Col.loquis 

#Historia de la Ciencia 

i de la Tecnica, orga- 

nitzii llHomenatge a 

Emili Huguet del Villar 

(1871-1951). Ceograf i 

naturalista, en que par- 

ticiparen Jaurne Porta, 

de la Universitat de 

Lleida, i Santos Casado, 

de la Universitat 

Autbnorna de Madrid. 

I Congrés de : . 
Cultura i 
Territori a la 
Dibcesi de 
Tortosa 
El president de 1'Institut assistí a 

Benicarló a la presentació del 

1 Congrés de Cultura i Territori a la 

Dibcesi de Tortosa, en el qual Joan 

Veny, rnembre de la Secció 

Filolbgica, realitzii la ponencia 

sobre Qüestions geolingüístiques a 

1 'entorn de tortosina. 

1 13 de desembre de 2001 

1 Associació 
1 Catalana de 
1 Ciencies de 
1 1' Alimentació. 
1 Bio terrorisme 
1 alimentan 

Sensibilitzada I'opinió pública pels 

esdeveniments terroristes de 1'1 1-S i 

posteriors amb b t rax ,  I'Associació 

Catalana de Ciencies de 

1'Alimentació va convidar el cap de 

la Unitat de Sanitat Ambiental, 

Inspecció General de Sanitat 

Municipal del Ministeri de Defensa i 

portaveu del Ministeri de Defensa 

en afers relacionats amb el bioter- 

rorisme, Angel Aguilera Martínez, a 

parlar sobre. bioterrorisme alimen- 

tari. 

Signatura per a 
l'edició i presen- 
tació de l'obra 
La ciencia en la 
hist6ria dels 
Paisos Catalans 
El president de l'institut d7Estudis 

Catalans signk amb la Universitat 

de Valencia en aquesta ciutat un 

conveni de coedició per a la publi- 

cació de La ciencia en la  historia 

deis Paiios Catalans. A continuació 

es féu I'acte de presentació del pro- 

jecte a I'Aula Magna de la 

Universitat de Valencia, sota la pre- 

sidencia del rector de la Llniversitat 

de Valencia, Pedro Ruiz Torres, i 

amb la intervenció de Ramon 

Parés, curador i membre de la 

Secció de Ciencies Biolbgiques, i la 

conferencia del professor Víctor 

N a v m .  


