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Assessorament

Observatori de la Recerca 

Coordinador:  Llorenç Arguimbau  

i Vivó

L’any 2003 l’IEC va posar en funciona-

ment l’Observatori de la Recerca de l’IEC 

(OR-IEC), un projecte de referència per 

a l’anàlisi, la planificació, la coordinació 

i la difusió de les activitats de recerca i 

desenvolupament en l’àmbit català.

L’OR-IEC es creà com una es-

tructura de suport a l’elaboració de la 

segona edició dels reports de la recerca a 

catalunya (www.iec.cat/reports), una 

sèrie d’informes periòdics elaborats per 

un equip de reconeguts investigadors de 

cada una de les àrees científiques.

Meridià (Mesurament de la Recer-

ca, Desenvolupament i Innovació) —me-

ridia.iec.cat— és el portal web de l’OR-

IEC. Es tracta d’un servei d’informació 

especialitzada per a l’anàlisi, la planifica-

ció, la coordinació i la difusió de les ac-

tivitats de recerca, desenvolupament i  

innovació (R+D+I) dins el sistema de  

ciència i tecnologia dels territoris de llen-

gua i cultura catalanes. Des de la perspec-

tiva rigorosa, central i independent de 

l’IEC, es tracta d’una iniciativa col-

laborativa, amb la voluntat d’integrar i 

de compartir informació amb els altres 

agents del sistema, i facilitar-los un co-

neixement detallat sobre el seu entorn 

científic i sobre l’evolució dels diversos 

camps de la ciència i la tecnologia. 

L’abast cronològic de Meridià 

comença l’any 2000 (en determinats in-

formes, arriba al 1996). Respecte a l’abast 

geogràfic, recull actuacions de R+D+I 

desenvolupades a Catalunya, el País Va-

lencià, les Illes Balears i Andorra i s’esta-

bleixen comparacions d’àmbit estatal i 

internacional. A més, es treballa a partir 

d’una classificació de les àrees dels re-

ports, que presenta equivalències amb la 

resta de taxonomies científiques i tecno-

lògiques impulsades pel Consell Interde-

partamental de Recerca i Innovació Tec-

nològica, Ministeri de Ciència i Innovació, 

Consell Superior d’Investigacions Cientí-

fiques, Institut Nacional d’Estadística, 

Thomson Reuters, Organització Mundial 

de la Propietat Intel·lectual, etc.

El coneixement recopilat a Meridià 

(taula 1) engloba el cicle complet de la 

investigació científica i tecnològica: con-

text socioeconòmic, entitats de recerca, 

recursos (humans, econòmics i materials) 

i resultats (articles, patents i tesis). Cal 

destacar que moltes de les anàlisis sobre 

recerca identifiquen solament un dels 

factors, el dels articles publicats en revis-

tes indexades en la base de dades Journal 

VII.   Assessorament, promoció i difusió 
de la recerca
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citation reports (JCR), aspecte que, tot i 

sent de cabdal importància, no és l’únic 

que s’ha de tenir en compte. 

Taula 1. informació de la base  

de dades meridià

categories Ítems

Classificacions

Entitats

Recursos econòmics  

 (expedients)

Recursos humans

Resultats (revistes)

Resultats (tesis doctorals)

Resultats (patents)

26

12.765

68.500

37.429

1.092

11.621

8.795

Per a accedir a la informació de-

tallada de Meridià cal estar registrat. 

Actualment hi poden accedir més de tres-

centes organitzacions, unitats i grups es-

pecialitzats en informació de R+D+I dels 

territoris de llengua i cultura catalanes. 

Els continguts s’organitzen en informes 

dinàmics sobre dades estructurades, pu-

blicacions (memòries, informes, etc.) i 

cerca textual. Cada modalitat de consulta 

i informe presenta una detallada explica-

ció metodològica, amb el contingut, abast, 

fonts d’informació, data d’actualització, 

etc. S’ofereixen serveis d’enllaços web 

seleccionats i de notícies d’actualitat. La 

plataforma es pot consultar en català, 

castellà i anglès.

Les dades són sòlides i fiables, ja 

que s’obtenen a partir de convenis per a 

la transferència d’informació (Generalitat 

de Catalunya, universitats, altres organis-

mes de recerca, etc.) i del processament 

sistemàtic de resolucions dels butlletins 

oficials, registres administratius, memò-

ries, etc. En el present curs, s’han signat 

convenis amb les entitats següents:

— Institució de les Lletres Cata-

lanes (ILC)

— Institut d’Investigacions Bio-

mèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

— Universitat d’Alacant (UA).

— Universitat de Girona (UdG).

D’altra banda, el sistema és prou 

flexible per respondre a qualsevol sol·licitud 

d’informació a mida. En el curs 2008-

2009, l’OR-IEC ha elaborat informes, es-

tudis específics i respostes a consultes de 

diverses entitats. Tots s’han fet a partir  

de convenis específics i, en alguns casos, 

els treballs esmentats han suposat un ingrés 

econòmic addicional per a desenvolupar 

les tasques de l’OR-IEC. 

Durant el curs 2008-2009, s’ha 

treballat en el desenvolupament de la 

segona fase de Meridià, que permet un 

accés àgil, directe i més fàcilment com-

prensible de les dates essencials que poden 

interessar al nombre més gran possible 

d’usuaris no especialitzats.

A banda de la presentació pública, 

l’OR-IEC ha celebrat diferents sessions de 

treball sobre Meridià:

— Comitès científics i socials del 

Consell Interdepartamental de Recerca i 

Innovació Tecnològica (CIRIT). 10 de 

setembre de 2008.
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— Institució de les Lletres Cata-

lanes (ILC). 14 de gener de 2009.

— Universitat de les Illes Balears 

(UIB). 11 de març de 2009.

— VI Foro sobre la evaluación de 

la calidad de la educación superior y  

de la investigación. 11 de setembre de 

2009.

A més, l’OR-IEC ha donat suport 

documental i assessorament tècnic a di-

versos programes de recerca finançats per 

l’IEC i ha col·laborat activament en la 

difusió de les activitats científiques orga-

nitzades per l’Institut. 

L’OR-IEC ha participat en les 

publicacions i comunicacions científiques 

següents:

Ardanuy, Jordi; Arguimbau, Llorenç 

(2008). «La R+D en investigació  

literària» [en línia]. Dins: iV semi-

nari sobre patrimoni literari i terri-

tori. 

Arguimbau, Llorenç; Cervera, Aldara; 

Latorre, Robert; Martí, Mercè 

(2009). «Meridià: un portal para la 

difusión de la ciencia desde una ópti-

ca integral y cooperativa». el profesi-

onal de la información, 18 (5),  

p. 540-544.

Arguimbau, Llorenç; Cervera, Aldara; 

Latorre, Robert; Martí, Mercè; Guer-

rero, Ricard (2009). «El portal Meri-

dià del Observatori de la Recerca 

OR-IEC: análisis, promoción y difu-

sión del conocimiento científico» [en 

línia]. Dins: Vi foro sobre la evalua-

ción de la calidad de la educación 

superior y de la investigación.

Arguimbau Vivó, Llorenç; Fuentes Pujol, 

Eulàlia (2009). «Tesis doctorales en 

España. Análisis de la bibliografía 

específica y su accesibilidad». ibersid: 

revista de sistemas de información y 

documentación, 3, p. 95-104.

Xarxa CRUSCAT (Coneixements, 

Representacions i Usos del Català) 

de l’IEC

Director: F. Xavier Vila i Moreno

L’any 2009, la Xarxa CRUSCAT ha con-

tinuat treballant per tal d’estendre’s i 

afermar les seves activitats. 

En primer lloc, pel que fa a la seva 

estructura, la Xarxa s’ha reorganitzat 

sobre la base de cinc eixos bàsics de treball 

en equip: demografia de la llengua, dret 

lingüístic, llengua i educació, revernacu-

larització de la llengua i llengua i immi-

gració, als quals s’han d’afegir la psicolo-

gia social de la llengua i la implantació de 

terminologia.

En segon lloc, pel que fa a les 

publicacions periòdiques, s’ha continuat 

publicant el Butlletí electrònic de la Xar-

xa i s’ha potenciat la comunicació externa 

de l’activitat pròpia i sobre els diferents 

camps de la sociolingüística mitjançant el 

bloc de la Xarxa CRUSCAT - IEC. L’equip 
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de treball de les Illes GRESIB ha tancat 

el número 2 de la revista curs i treballa 

en la publicació del número 3. Pel que fa 

a les publicacions no periòdiques, han vist 

la llum estudis de demolingüística. Actes 

de la primera Jornada de demolingüísti-

ca de la Xarxa cruscAt i l’informe sobre 

la situació de la llengua catalana (2005-

2007). Aquest darrer ha estat presentat a 

l’IEC i a la seu d’Òmnium Cultural, amb 

una repercussió mediàtica important. 

D’altra banda, es troben en procés d’edi-

ció dues noves publicacions, interseccions: 

llengües, aprenentatges i usos en el domi-

ni català i Actes de la Jornada «llengua, 

educació i revernacularització».

En tercer lloc, quant als projectes 

de recerca de la Xarxa, s’ha anat actua-

litzant la base de dades del projecte 

«Mapes, xifres i fets» sobre les dades so-

ciolingüístiques i sociodemogràfiques de 

la llengua catalana amb els darrers estu-

dis disponibles sobre competències, usos 

i representacions sociolingüístiques. La 

interfície de consulta de la base de dades 

ha estat modificada per tal de fer-la més 

atractiva, i ben aviat serà consultable en 

línia. D’altra banda, estan en diferents 

fases de conclusió el projecte «Iusling», 

base de dades en línia de les sentències 

sobre llengua dels alts tribunals espanyols 

(en proves); l’estudi «Eines per a l’avalu-

ació de la competència oral en català» 

(realitzat, en preparació per a publi-

car-se); el projecte «Confiança lingüística 

en l’alumnat de cicle superior de primà-

ria» (conclòs), i «La dimensió de les 

llengües a la Wikipedia: la posició del 

català» (estudi realitzat).

Pel que fa als projectes externs 

amb suport de la xarxa, entre d’altres, 

s’ha col·laborat en l’explotació de les da-

des del projecte «Resocialització i llen-

gües: els efectes lingüístics del pas de 

l’educació primària a secundària en con-

textos plurilingües-RESOL», i s’ha donat 

suport a la finalització de l’estudi «Els 

japonesos a Catalunya i la llengua cata-

lana: comunitat, llengües i ideologies 

lingüístiques». 

La Xarxa també ha donat suport 

a diverses activitats per a la promoció 

internacional de la recerca sociolingüísti-

ca catalana. En aquest sentit, a més de la 

participació en congressos o jornades dels 

seus membres, s’ha mantingut la versió 

anglesa de l’apartat demolingüístic de la 

web de la Xarxa. Igualment, s’ha col-

laborat activament en l’organització de la 

sèrie de conferències «Els reptes de les 

comunitats lingüístiques mitjanes en el 

segle xxi», organitzat pel Centre Univer-

sitari de Sociolingüística i Comunicació 

(CUSC-UB) / Parc Científic de la Univer-

sitat de Barcelona (PCB) amb suport de 

Linguamón. Al llarg d’aquestes conferèn-

cies han passat per l’IEC diversos inves-

tigadors de comunitats lingüístiques 

comparables per demografia i potenciali-

tat a la catalana (com ara el neerlandès, 

el finès, el danès, l’hebreu modern, etc.) 

que han exposat la situació de les respec-
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tives llengües i els reptes amb què s’en-

fronten.

Finalment, pel que fa a la forma-

ció, s’ha continuat promovent la realitza-

ció de diversos cursets d’estadística per a 

sociolingüistes, així com diverses confe-

rències d’interès sociolingüístic. A més,  

la Xarxa ha signat dos convenis amb la 

Universitat de Barcelona per a la formació 

en sociolingüística d’estudiants de socio-

logia.
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Organismes administratius on l’IEC té assessors

institucions d’àmbit català

Agència Catalana de Protecció de Dades  consell Assessor de protecció de dades 

de catalunya

 Josep Amat i Girbau

Comissió d’Urbanisme  Joan Vilà-Valentí

de Catalunya del Departament  Josep M. Muntaner i Pasqual (suplent)

de Política Territorial  

i Obres Públiques

de la Generalitat de Catalunya 

Comissió de Delimitació Territorial Josep M. Muntaner i Pasqual

del Departament de Governació 

de la Generalitat de Catalunya

Comissió de Toponímia de Catalunya  Vicepresident

del Departament de Cultura Josep Moran i Ocerinjauregui

de la Generalitat de Catalunya 

 Vocal

 Joan Anton Rabella i Ribas

Comissió de Toponímia Ramon Sistac i Vicén

del Govern d’Andorra

Comissió mixta del Conveni entre  Joandomènec Ros i Aragonès

l’Institut d’Estudis Catalans  Joan Miralles i Monserrat

i la Universitat de les Illes Balears Isidor Marí i Mayans

 Vicenç M. Rosselló i Verger
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Comissió mixta del conveni marc  Joandomènec Ros i Aragonès

entre l’Institut d’Estudis Catalans Ricard Guerrero i Moreno

i la Universitat d’Alacant Brauli Montoya Abat

Comissió mixta de seguiment  Joan Martí i Castell 

del conveni marc entre  

l’Institut d’Estudis Catalans

i la Federació Catalana de Persones Sordes 

de Catalunya (FESOCA)

Consell Assessor de l’Àrea Protegida  Miquel Zabala i Limousin

de les Illes Medes del Departament  (delegat a Antoni Garcia i Rubies)

de Medi Ambient i Habitatge 

de la Generalitat de Catalunya

Consell de Caça de Catalunya  Joaquim Gosálbez i Noguera

del Departament de Medi Ambient 

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Consell de Pesca Continental  Adolf de Sostoa Fernando

del Departament de Medi Ambient 

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Consell de Protecció de la Natura Jordi Camprodon

del Departament de Medi Ambient  Josep Germain i Otzet

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya Lluís Paluzié i Mir

 Josep Vigo i Bonada

Consell Escolar de Catalunya  Ricard Torrents i Bertrana

del Departament d’Educació 

de la Generalitat de Catalunya
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Consorci Casa de les Llengües  consell científic

de la Generalitat de Catalunya Miquel Àngel Pradilla Cardona

Gabinet d’Onomàstica (Toponímia i  consell Assessor

Antroponímia) de la Universitat  Isidor Marí i Mayans

de les Illes Balears

Institució de les Lletres Catalanes consell Assessor

 Jaume Cabré i Fabré

Institut Cartogràfic de Catalunya Joan Vilà-Valentí

Institut de Recerca i Tecnologia consell Assessor

Agroalimentàries (IRTA) Damià Barceló i Cullerés

Junta de Residus  consell Assessor

del Departament de Medi Ambient  David Serrat i Congost

i Habitatge de la Generalitat  

de Catalunya 

Laboratori General  consell Assessor

d’Assaigs i Investigacions  Salvador Alegret i Sanromà

de la Generalitat de Catalunya

Parc Natural de la Serra de Montsant consell de cooperació

 Jacint Corbella i Corbella

Parc Natural  Junta de protecció

de la Zona Volcànica de la Garrotxa  Josep M. Mallarach i Carrera

del Departament de Medi Ambient  David Serrat i Congost

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya Lluís Paluzié i Mir
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Parc Natural del Cadí-Moixeró  Junta rectora

del Departament de Medi Ambient  Joaquim Gosálbez i Noguera

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya Xavier Bellés i Ros (suplent)

Parc Natural  consell directiu i Junta de protecció

dels Aiguamollsde l’Empordà  Jordi Sargatal i Vicens

del Departament de Medi Ambient  Antoni Palau

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya Xavier Llimona i Pagès

 Josep Gesti Perich
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Promoció

Premis i borses d’estudi

Premi Prat de la Riba

ponència: Salvador Giner (president de l’IEC), Joandomènec Ros (secretari gene-

ral de l’IEC), Francesc Gonzàlez, Josep Carreras i Pere Puigdomènech (membres de la 

Secció de Ciències Biològiques).

Atorgat a Joan Josep Guinovart Cirera pel treball mechanism suppressing glycogen 

synthesis in neurons and its demise in progressive myoclonus epilepsy.

Premi Internacional Catalonia

ponència: M. Teresa Ferrer (membre de la Secció Històrico-Arqueològica), Josep 

Amat (membre de la Secció de Ciències i Tecnologia), Josep Gifreu (membre de la Secció 

Filològica), Josep M. Casasús (membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials) i Fran-

cesc Gonzàlez (membre de la Secció de Ciències Biològiques).

Atorgat a José M. Murià i Romaní.

Premi de Medi Ambient

ponència: Salvador Giner (president de l’IEC), Joandomènec Ros (secretari gene-

ral de l’IEC), Salvador Soley (president de la Fundació Caixa Sabadell), Jaume Terradas 

(membre de la Secció de Ciències Biològiques) i David Serrat (membre de la Secció de 

Ciències i Tecnologia).

Atorgat a Albert Vilalta González.

Premi Catalunya de Sociologia

ponència: Àngels Pascual (membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials), 

Jordi Estivill (professor de la Universitat de Barcelona), Oriol Homs (president de l’Asso-

ciació Catalana de Sociologia), Jordi Porta Ribalta (president d’Òmnium Cultural), Rosa 

Virós (professora de la Universitat de Barcelona) i Cristina López (com a secretària sense 

dret a vot).

Atorgat a Manuel Castells Oliván.

Premi Territori

ponència: Àlex Tarroja, Carme Bellet, Joaquim Brugué, Albert Cortina, Juli Esteban, 

Jordi Oliver, Jordi Romero i Andreu Ulied.
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Atorgat a l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i l’Àrea de Medi 

Ambient de la Diputació de Girona pel pla especial de protecció del medi natural i del 

paisatge del parc del montseny, elaborat per l’equip tècnic de l’Àrea d’Espais Naturals de 

la Diputació de Barcelona.

Accèssit atorgat a Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de 

Barcelona i Àrea de Planificació Urbanística i Territori de l’Ajuntament de Terrassa pel 

projecte d’intervenció integral del Barri de la maurina de terrassa, elaborat per Anna 

Planas, Loles Herrero i Montserrat Mercadé.

Premi Catalunya del Nord

ponència: Joan Becat (delegat del president de l’IEC a Perpinyà), Martina Cami-

ade (Universitat de Perpinyà), Manuel Jorba (membre de la Secció Històrico-Arqueològi-

ca) i Josep González-Agàpito (president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials).

Atorgat a Károly Morvay pel treball els bons usos es perden. petit diccionari fra-

seològic cerdanià.

Premi Manuel Milà i Fontanals d’Història Literària

ponència: Jordi Castellanos, Tomàs Martínez i Manuel Jorba (membres de la Sec-

ció Històrico-Arqueològica).

Atorgat a Jaume Torró Torrent pel treball lluís de requesens, Bernat miquel, 

martí Garcia, rodrigo dieç, lluís de Vilarasa i francesc sunyer, ‘poesies’.

Premi Ramon Margalef d’Ecologia

ponència: Marta Estrada, Carles Bas i Jordi Lleonart (membres de la Secció de 

Ciències Biològiques).

Atorgat a Lluís Zamora Hernández pel treball distribució espacial i ús de l’hàbi-

tat de la comunitat de peixos de l’estany de Banyoles.

Premi Antoni de Martí i Franquès de Ciències Químiques

ponència: Romà Tauler (president de la Societat Catalana de Química) i Damià 

Barceló i Pilar González (membres de la Secció de Ciències i Tecnologia).

Atorgat a Josep Puigmartí i Luis pel treball organitzacions de tetratiafulvalens en 

monocapes i fils.

07 Memoria 2008-2009 (311-362).indd   321 10/03/16   09:53



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

08
-2

00
9

322

Premi Rafael Campalans de Ciències de l’Enginyeria

ponència: Gabriel Ferraté, Francesc Serra i Lluís Jofre (membres de la Secció de 

Ciències i Tecnologia).

Atorgat a David Jiménez Jiménez pel treball models elèctrics de transistors de 

carboni.

Francesc de B. Moll de Dialectologia

ponència: Joan Veny, Joan Miralles i Josep Moran (membres de la Secció Filològi-

ca).

Atorgat a Andreu Bosch i Rodoreda pel treball 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).

Premi Pompeu Fabra de Gramàtica

ponència: Mila Segarra, Albert Jané i Joan A. Argenter (membres de la Secció 

Filològica).

Atorgat a Josep Ribera i Condomina pel treball la cohesió lèxica en seqüències 

narratives.

Premi Lluís Solé i Sabarís de Geografia

ponència: Francesc Nadal (president de la Societat Catalana de Geografia) i Josep 

M. Panareda i Maria Dolors Garcia (membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials).

Atorgat a Jesús Burgueño Rivero pel treball de la baronia al municipi constituci-

onal. els ens locals de catalunya en el canvi de règim (1800-1860).

Premi Fundació Mercè Rodoreda

ponència: Joaquim Mallafrè (membre de la Secció Filològica), Joaquim Molas 

(membre de la Secció Històrico-Arqueològica) i Joan Triadú (membre de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials).

Atorgat a Judith Sánchez Gordaliza pel treball recepció i difusió internacionals de 

mercè rodoreda: obra original, crítica i traducció.

Jordi Cornellà Detrell pel treball Writing between the lines: literature as a res-

ponse to cultural and political repression in franco’s catalonia.
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Premi Ferran Sunyer i Balaguer de Matemàtiques

ponència: Hyman Bass (Universitat de Michigan), Núria Fagella (Universitat de 

Barcelona), Paul Malliavin (Universitat de París-VI), Joan Verdera (Universitat Autònoma 

de Barcelona) i Alan Weinstein (Universitat de Califòrnia).

Atorgat a Timothy D. Browning pel treball Quantitative arithmetic of projective 

varieties.

Premi Matemàtiques i Societat

ponència: Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer.

Atorgat a «El sistema mètric», del programa Quèquicom, dirigit per Jaume Vilalta, 

emès pel Canal 33 de Televisió de Catalunya.

Premi Josep M. Sala-Trepat

ponència: Jaume Reventós, Carlos Suárez, John D. Lambris, Pere Puigdomènech 

i Ferran Azorín.

Atorgat a María del Carmen Sánchez Fernández.

Premi Fundació Torrens-Ibern

ponència: Carles Solà (membre de la Secció de Ciències i Tecnologia), Joan- 

Pere Vilà-Hors (Fundació Torrens-Ibern) i Maria Josep Cuenca (membre de la Secció Fi-

lològica).

Atorgat a Eduard Parés Español pel treball Vocabulari multilingüe dels fongs.

Premi Societat Catalana d’Economia

ponència: Pere Puig, Artur Saurí, Joan M. Esteban, Francesc Granell, Guillem 

López, Vicente Salas, Narcís Serra i Joan Elías.

Atorgat a Jordi Galí i Garreta pel treball monetary policy, inflation and the business 

cycle.

Premi Catalunya d’Urbanisme

ponència: Pilar Carbassa, Margarita Castanyer, Xavier Mayor i Jordi Sardà.

Ha acordat no atorgar el Premi Catalunya d’Urbanisme corresponent a l’any 2009.

Accèssits atorgats a Jornet-Llop-Pastor SLP, arquitectes pel pla parcial urbanístic 

del sector industrial pp-01 ca n’Alemany, promogut pel Consorci per al Desenvolupament 

del Parc Empresarial d’Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat de Viladecans.

Ajuntament de Valls pel pla de millora urbana del nucli Antic de Valls, elaborat 
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per Ferran Navarro Acebes, Jordi Izquierdo, Anna B. Sánchez, Mireia Sans, Àlex Salvador, 

Pareja i Associats i Sònia Roca.

premis que han quedat deserts

Premi Joan Reglà d’Història Moderna 

Premi Artur Bofill i Poch de Zoologia

Premi Josep A. Vandellòs d’Economia

premis per a estudiants

Concurs de Joves Sociòlegs

ponència: Dolors Mayoral, Xavier Rambla i Cristina López. 

Atorgat a Julia Martínez Ariño pel treball 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.

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

ponència: Josep M. Monfort (IRTA), Josep Mestres (CEINAL) i Josep Obiols (pre-

sident de l’ACCA).

Atorgat a Carles Collell i Corominas pel treball capacitat de l’espectroscòpia nir 

per determinar humitat, Aw i sal en llonganisses durant el procés d’assecat.

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris

ponència: Josep M. Espelta, Josefina Plaixats, Josep M. Puiggrós, Iñigo Rebollo, 

Josep M. Vives i Ester Jover.

Atorgat a Eloy Alfonso Llauradó pel treball estudi, planificació i disseny d’una 

plantació de vinya de la varietat trepat al terme municipal de montblanc, tenint en con-

sideració els efectes produïts pel canvi climàtic.

Premi de la Institució Catalana d’Història Natural

ponència: Roser Campeny, Marc Martín i Núria Morral.

Atorgat a Núria Sánchez Millaruelo pel treball distribució de les espècies de qui-

ronòmids al delta del llobregat i aplicació del protocol cpet (chironomid pupal exuviae 

technique) de valoració de la qualitat de l’aigua.
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Premi de la Societat Catalana d’Estudis Històrics

ponència: Rosa Lluch, Mercè Morales, Alfred Pérez-Bastardas, Jaume Sobrequés i 

Ricard Soto.

Atorgat a Carme Muntaner i Alsina pel treball el territori del castell de sitges 

entre els segles xiv i xv, segons els capbreus de 1360, 1409 i 1418.

Premi de la Societat Catalana de Biologia

ponència: Oriol Cabré, Olga Pol i Lluís Tort.

Atorgat a Laura Novellasdemunt i Vilaseca pel treball regulació transcripcional 

del gen pfkfb3.

Accèssits atorgats a Núria Daviu Abant pel treball efectes de l’estrès crònic sobre 

l’ansietat i l’activitat de l’eix hipotalàmic-pituïtari-adrenal en rates: establiment de con-

dicionament a un context.

Alba Pérez Perarnau pel treball Kendines. inducció d’apoptosi en cèl·lules leucè-

miques pels nous inhibidors d’histones desacetilases.

Premi de la Societat Catalana de Química

ponència: Josep Bonjoch, Pere Alemany i Carles Bo.

Atorgat a Max Garcia i Melchor pel treball estudi teòric de l’etapa de transmetal-

lació de la reacció d’acoblament creuat c-c de negishi catalitzada per pd.

Premi de la Societat Catalana de Tecnologia

ponència: Ramon Izquierdo, Antoni Olivé i Marc Barracó.

Atorgat a Borja de Balle Pigem pel treball un mètode algebraic per a la construc-

ció de cicles sobre Grafs de deBruijn i aplicacions a la codificació angular.

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia

ponència: Mireia Baylina, Jesús Burgueño i Antoni Luna.

Atorgat a Alexis Sancho Reinoso pel treball la terreta (ribagorça). síntesi terri-

torial i transformació del paisatge.

Premi Joan Palau Vera de Geografia

ponència: Enric Mendizàbal, Enric Bertran i Jesús Burgueño.

Atorgat a Mireia López i Adriana Petit pel treball Xina, una economia emergent.
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Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física

ponència: Joaquim Casulleras, Núria Ferrer i Agustí Poch.

Premi no adjudicat.

premis per a estudiants que han quedat deserts

Premi dels Amics de l’Art Romànic 

Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques

Ajuts i borses

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

ponència: Joaquim Mallafrè, Joaquim Molas i Joan Triadú (membres de la Comis-

sió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda).

Atorgats a Araceli Bruch Pla i Víctor Sancho Ferrer pel projecte les bruixes de 

rodoreda. la companyia Bruixes de dol i ‘la sala de les nines’.

Maria Lacueva i Lorenz pel projecte l’abast de la novel·la catalana escrita per 

dones al país Valencià entre 1939 i 1976: primera aproximació crítica.

Nicola MacGregor pel projecte Gender and representation in the work of mercè 

rodoreda.

Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

ponència: Josep Massot (en representació de la Secció Històrico-Arqueològica), 

Jaume Martí (en representació de la Secció Filològica), Germà Bustamante (en represen-

tació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya), 

Lídia Pons (en representació de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Cata-

lanes) i Marc Taxonera (en representació de la Fundació Congrés de Cultura Catalana).

Atorgada a Péter Balázs-Piri (Hongria) pel projecte fraseologia comparada ibe-

roromànica.

Atorgada a Christelle Chaillou (França) pel projecte compondre a catalunya als 

segles xii i xiii: l’exemple dels trobadors.

Atorgada a Rozalya Kośmider-Sasor (Polònia) pel projecte els costums cavallerescs 

catalans al segle xv dins les fonts literàries i històriques i la iconografia.

Atorgada a Francesca Emanuela Chimento (Itàlia) pel projecte la tradició pluri-

lingüística del ‘fèlix’ o ‘llibre de meravelles’ de ramon llull: estudis codicològics, ecdòtics 

i lingüístics de la primera part del llibre Viii (capítols 44-75).
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Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

ponència: Jaume Terradas, Marta Estrada i Mercè Durfort (membres de la Secció 

de Ciències Biològiques).

Atorgada a Patricia Homs Ramírez de la Piscina pel projecte ramon margalef: 

l’Homo sapiens en la biosfera.

Borsa d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans

ponència: Joan Becat (membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials), Josep 

M. Ninot (president de la Institució Catalana d’Història Natural) i Joandomènec Ros 

(membre de la Secció de Ciències Biològiques).

Atorgada a Cira Crespo Cabillo pel projecte l’aprofitament dels recursos naturals 

a les muntanyes basques i catalanes durant l’antiguitat i la valoració del patrimoni his-

toricocultural.

Borses d’estudi Països Catalans

ponència: Maria Corominas (presidenta de la Societat Catalana de Comunicació), 

Maria Josep Cuenca i Joan Peytaví (membres de la Secció Filològica), Salvador Alegret 

(membre de la Secció de Ciències i Tecnologia) i Ricard Guerrero (secretari científic de 

l’IEC).

1) En relació amb l’àmbit del País Valencià

Atorgada a Núria Busquet Isart pel projecte estudi monogràfic del parlar de tàr-

bena.

Atorgada a Emma Gómez Nicolau pel projecte el tractament informatiu de la vi-

olència de gènere en la televisió actual. tV3 i canal 9: una mirada comparativa.

2) En relació amb l’àmbit de la Catalunya del Nord

Atorgada a Ausiàs Vera i Grau pel projecte estudi de la correspondència inèdita 

de raymond de lacvivier del 1903 al 1921 entorn del projecte de diccionari de la société 

d’Études catalanes.

Atorgada a Berenguer Becat pel projecte la guerra civil a catalunya a través de 

les imatges filmades.

3) En relació amb l’àmbit de les Illes Balears, la borsa ha quedat deserta.

4) En relació amb l’àmbit de la Franja de Ponent, Andorra i l’Alguer, la borsa ha 

quedat deserta.
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Borses Ferran Sunyer i Balaguer

ponència: Jaume Aguadé, Joaquim Bruna, Joan Girbau, Pere Pascual, Carles Pe-

relló, Joan Solà-Morales i Manuel Castellet.

Atorgada a Judit Abardia, Sara Arias de Reyna i Alejandro Luque.

Borsa d’estudi que ha quedat deserta

Borsa d’estudi Abelard Fàbrega
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Difusió

Relació d’activitats científiques 

organitzades, promogudes  

o acollides per l’IEC

Durant el curs 2008-2009, l’Institut 

d’Estudis Catalans ha organitzat, promo-

gut o acollit activitats científiques, com 

ara sessions acadèmiques (plens i sessions 

inaugurals), debats, taules rodones, jor-

nades, trobades, seminaris, col·loquis, 

cursos, conferències, presentacions, sorti-

des de treball, etc., la relació de les quals 

es detalla a continuació.

Seminaris 

— Sala Pere i Joan Coromines, 14 i 15 

de novembre. IV Seminari sobre patrimo-

ni literari i territori «Del món acadèmic a 

la viabilitat econòmica».

— Agrupació Astronòmica d’Oso-

na, 18 de novembre. Seminari sobre «La 

farga catalana», a càrrec de Pere Molera, 

Universitat de Barcelona.

— Sala Puig i Cadafalch, 3 de 

desembre. Seminari commemoratiu del 

centenari de la Junta de Protecció a la 

Infància «Joventut, família i valors en 

temps canviants».

— Auditori de la Residència d’In-

vestigadors, 11 i 12 de desembre. Semi-

nari de Tardor 2008 «El maltractament 

a infants i adolescents».

— Sala Pere i Joan Coromines, 14 

de gener. Grup de Filosofia Analítica. 

Seminari de formació del professorat 

«Anàlisi de 10 textos clàssics i contempo-

ranis». Tema: epistemologia. Sessió: 

Wittgenstein, ludwig. investigacions filo-

sòfiques (1953), a càrrec de Josep Lluís 

Prades, Universitat de Girona.

— Sala Pere i Joan Coromines, 21 

de gener. Grup de Filosofia Analítica. 

Seminari de formació del professorat 

«Anàlisi de 10 textos clàssics i contempo-

ranis». Tema: epistemologia. Sessió: 

Berkeley, George. tres diàlegs entre Hylas 

i philonus (1734), a càrrec de Josep Macià, 

Universitat de Barcelona.

— Sala Pere i Joan Coromines, 4 

de febrer. Grup de Filosofia Analítica. 

Seminari de formació del professorat 

«Anàlisi de 10 textos clàssics i contempo-

ranis». Tema: epistemologia. Sessió: Ayer, 

Alfred J. els fonaments del coneixement 

empíric (1940), a càrrec d’Andrei Moldo-

van, Universitat de Girona.

— Sala Pere i Joan Coromines, 18 

de febrer. Grup de Filosofia Analítica. 

Seminari de formació del professorat 

«Anàlisi de 10 textos clàssics i contempo-

ranis». Tema: epistemologia. Sessió: de-

rose, Keith. la resolució del problema 

escèptic (1999), a càrrec de Mireia López, 

Universitat de Girona.

— Sala Pere i Joan Coromines, 4 

de març. Grup de Filosofia Analítica. 

Seminari de formació del professorat 

«Anàlisi de 10 textos clàssics i contempo-

ranis». Tema: el cos i la ment. Sessió: 

nagel, thomas. com és quan s’és un rat 
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penat? (1974), a càrrec d’Antonio Fuen-

tes, IES La Ribera.

— Agrupació Astronòmica d’Oso-

na, 10 de març. Seminari «Ciència, exili 

i filantropia: l’Hospital Varsovia de Tou-

louse», a càrrec d’Àlvar Martínez, Centre 

d’Història de la Ciència (CEHIC), Uni-

versitat Autònoma de Barcelona.

— Sala Pere i Joan Coromines, 25 

de març. Grup de Filosofia Analítica. 

Seminari de formació del professorat 

«Anàlisi de 10 textos clàssics i contempo-

ranis». Tema: el cos i la ment. Sessió: 

Block, ned. problemes amb el funciona-

lisme (1978), a càrrec de Cristina Bala-

guer, Universitat de Barcelona.

— Sala Turró, Reial Acadèmia de 

Medicina de Catalunya, 26 de març. Se-

minari «El concepto de signo en Filón de 

Alejandría», a càrrec de Carlos Levy, 

Universitat París - Sorbona (París IV).

— Sala Nicolau d’Olwer, 15 

d’abril. Grup de Filosofia Analítica. Se-

minari de formació del professorat «Anà-

lisi de 10 textos clàssics i contemporanis». 

Tema: es pot decidir creure? Sessió:  

James, William. la voluntat de creure 

(1897), a càrrec de Núria S. Miras, Uni-

versitat de Barcelona.

— Sala Prat de la Riba, 24 i 25 

d’abril. II Seminari de la llengua de signes 

catalana, organitzat per la Federació de 

Persones Sordes de Catalunya.

— Sala Nicolau d’Olwer, 29 

d’abril. Grup de Filosofia Analítica. Semi-

nari de formació del professorat «Anàlisi de 

10 textos clàssics i contemporanis» Tema: 

es pot decidir creure? Sessió: Williams, 

Bernard. decidir creure (1972), a càrrec 

d’Ambrós Domingo, IES Torredembarra.

— Sala Nicolau d’Olwer, 8 de 

maig. Seminari de Primavera «L’educació 

i la construcció de la identitat nacional al 

llarg del segle xx».

— Sala Pere i Joan Coromines, 13 

de maig. Grup de Filosofia Analítica. 

Seminari de formació del professorat 

«Anàlisi de 10 textos clàssics i contempo-

ranis». Tema: la immortalitat. Sessió: 

solomon, robert. Hi ha felicitat després 

de la mort? (1976), a càrrec de Genoveva 

Martí, Institució Catalana de Recerca i 

Estudis Avançats (ICREA) i Universitat 

de Barcelona.

— Agrupació Astronòmica d’Oso-

na, 19 de maig. Seminari «Aristarc de 

Samos: la mesura astronòmica a la Grècia 

clàssica», a càrrec de Maria Risa Massa, 

Universitat Politècnica de Catalunya.

— Sala Prat de la Riba, 26 de 

maig. Seminari «Natural selection in the 

21st Century: a new homage to Darwin» 

(«La selecció natural al segle xxi: un nou 

homenatge a Darwin»).

— Sala Pere i Joan Coromines, 27 

de maig. Grup de Filosofia Analítica. 

Seminari de formació del professorat 

«Anàlisi de 10 textos clàssics i contempo-

ranis». Tema: la immortalitat. Sessió: el 

cas makropulos: reflexions sobre el tedi 

de la immortalitat (1973), a càrrec d’Ig-

nacio Vicario, Universitat de Salamanca.
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Conferències

— Centre Mediterrani d’Investigacions 

Marines i Ambientals, 5 de setembre. «Bio-

logia i genètica de poblacions de l’ascidi 

invasor microcosmus squamiger», a càrrec 

de Marc Rius, Departament de Biologia 

Animal, Universitat de Barcelona.

— Sala Pere i Joan Coromines, 

16 de setembre. «El difícil futur de la 

ramaderia de muntanya: el cas de la Vall 

d’Aran», a càrrec de Jordi Peix, enginyer 

tècnic agrícola i assessor del Departa-

ment d’Agricultura, Alimentació i Acció 

Rural de la Generalitat de Catalunya, i 

Josep M. Moga, regidor de Ramaderia, 

Forest i Medi Natural de Salardú i pre-

sident de l’Associació de Vaques de la 

Vall d’Aran.

— Sala Pi i Sunyer, 29 de setem-

bre. «Tecnologies emergents per a la in-

dústria alimentària», a càrrec de Mercè 

Raventós, catedràtica d’escola università-

ria en l’àrea de Tecnologia dels Aliments 

de la Universitat Politècnica de Catalunya.

— Sala d’actes, Fundació Caixa 

Vinaròs, 30 de setembre. «La figura del 

rei Jaume I i el seu temps», a càrrec d’En-

ric Guinot, catedràtic d’història medieval 

de la Universitat de València i membre de 

la Secció Històrico-Arqueològica de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans.

— Sala Nicolau d’Olwer, 9 d’oc-

tubre. «Ambiguous geographies of Aus-

tralia», a càrrec de Fiona McKenzie, 

Universitat de Tecnologia Curtin, Austrà-

lia.

— Sala Prat de la Riba, 14 d’oc-

tubre. «Impacte ambiental del turisme a 

l’Antàrtida», a càrrec de Martí Boada, 

geògraf, naturalista i doctor en ciències 

ambientals, professor titular i investiga-

dor del Departament de Geografia i de 

l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambi-

entals de la Universitat Autònoma de 

Barcelona.

— Facultat de Filologia, Univer-

sitat de Barcelona, 16 d’octubre. Cicle de 

conferències «La gestió interestatal de les 

llengües transfrontereres». Conferència 

«Minority languages in the linguistic 

landscape», a càrrec de Durk Gorter, 

Universitat d’Amsterdam, Països Baixos.

— Sala Pi i Sunyer, 17 d’octubre. 

Cicle de conferències «La gestió interes-

tatal de les llengües transfrontereres». 

Conferència «The Frisian languages in 

Europe: (West-)Frisian, North-Frisian 

and Saterfrisian», a càrrec de Durk Gor-

ter, Universitat d’Amsterdam, Països 

Baixos.

— Aula de graus, Facultat de 

Biologia, Universitat de Barcelona, 20 

d’octubre. «The evolution of sex-biased 

gene expression», a càrrec de John Parsch, 

Universitat de Munic, Alemanya.

— Sala Turró, Reial Acadèmia de 

Medicina de Catalunya, 22 d’octubre. 

Secció d’Ensenyament de la Societat 

Catalana de Biologia. «Genoma dels ho-

mínids», Carlos Lalueza, Institut de Bio-

logia Evolutiva, Universitat Pompeu Fa-

bra, CSIC, Barcelona.

07 Memoria 2008-2009 (311-362).indd   331 10/03/16   09:53



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

08
-2

00
9

332

— Sala Prat de la Riba, 23 d’oc-

tubre. Acte d’homenatge a Víctor Ferro 

Pomà, historiador del dret i de les insti-

tucions. Com a cloenda la conferència 

«Parlaments de Catalunya en temps de 

Martí l’Humà», a càrrec de M. Teresa 

Ferrer, presidenta de la Secció Històrico-

Arqueològica. Acompanyada d’una inter-

pretació musical.

— Sala d’actes, Centre Mediter-

rani d’Investigacions Marines i Ambien-

tals, CSIC, 24 d’octubre. «SPICOSA: New 

Approaches for Integrated Coastal System 

Management», a càrrec de Dolors Blasco, 

Ben Tomlinson i Sergio Sastre, Departa-

ment de Biologia Marina i Oceanografia 

de l’Institut de Ciències del Mar.

— Sala Prat de la Riba, 29 d’oc-

tubre. Cicle de conferències magistrals  

del curs 2008-2009 «Ciència per a la 

ciutadania». Conferència inaugural «The 

theory of evolution: 150 years afterwards», 

a càrrec de Crispin Tickell, director del 

Programa de Previsió de Polítiques de 

l’Institut James Martin per a la Ciència i 

la Civilització, Universitat d’Oxford.

— Sala Pi i Sunyer, 30 d’octubre. 

«Bioimpedància: una eina per a l’estudi 

dels teixits biològics i la diagnosi mèdica», 

a càrrec de Ramon Bragós, Universitat 

Politècnica de Catalunya.

— Sala d’actes, Centre Mediter-

rani d’Investigacions Marines i Ambien-

tals, CSIC, 31 d’octubre. «Determinants 

oceanogràfics dels moviments dels ocells 

pelàgics», a càrrec de Jacob González-

Solís, Facultat de Biologia, Universitat de 

Barcelona.

— Sala Nicolau d’Olwer, 5 de 

novembre. Cicle de conferències «El 

temps d’Oliba». Mil·lenari del nomena-

ment d’Oliba com a abat de Ripoll i de 

Cuixà. Conferència «Les competències  

de la Cúria Comtal l’any Mil», a càrrec de 

Jesús Fernández, Universitat de Barcelo-

na.

— Sala Nicolau d’Olwer, 11 de 

novembre. «Post-colonial, feminist and 

quantitative? Measuring the extent of 

domestic violence in Georgetown, Guya-

na», a càrrec de Linda Peake i Karen de 

Souza, Departament de Ciència Social i 

Estudis de les Dones, Universitat de York, 

Toronto, Ontario, Canadà.

— Sala Nicolau d’Olwer, 12 de 

novembre. Cicle de conferències «El 

temps d’Oliba». Mil·lenari del nomena-

ment d’Oliba com a abat de Ripoll i de 

Cuixà. Conferència «Les assemblees  

de pau i treva», a càrrec de Gener Gon-

zalvo.

— Casa Municipal de Cultura 

(Benicàssim), 13 de novembre. Cicle de 

conferències en homenatge a Jaume I. 

Conferència «La figura del rei Jaume I i 

el seu temps», a càrrec d’Enric Guinot, 

catedràtic d’història medieval de la Uni-

versitat de València i membre de la Secció 

Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Es-

tudis Catalans.

— Sala d’actes, Universitat Naci-

onal d’Educació a Distància (UNED) 

07 Memoria 2008-2009 (311-362).indd   332 10/03/16   09:53



A
ss

e
ss

o
r

A
m

e
n

t
, 

p
r

o
m

o
c

ió
 i

 d
if

u
si

ó
 d

e
 l

A
 r

e
c

e
r

c
A

333

(Vila-real), 13 de novembre. Cicle de 

conferències en homenatge a Jaume I. 

Conferència «Jaume I, entre la història i 

la llegenda», a càrrec d’Antoni Furió, 

catedràtic d’història medieval de la Uni-

versitat de València.

— Parc Científic i Tecnològic de 

la Universitat de Girona, 19 de novembre. 

«El pàncrees artificial: Un enfocament 

tecnològic al tractament de la diabetis», 

a càrrec de Josep Vehí, Institut d’Infor-

màtica i Aplicacions, Universitat de Giro-

na.

— Sala Pi i Sunyer, 19 de novem-

bre. Cicle de conferències «El temps d’Oli-

ba». Mil·lenari del nomenament d’Oliba 

com a abat de Ripoll i de Cuixà. Conferèn-

cia «L’abat Oliba i Sanç III el Major», a 

càrrec de Félix Martínez, Universitat de 

Valladolid.

— IES Francesc Ribalta, 20 de 

novembre. Cicle de conferències «Tres 

commemoracions». Conferència «Darwin: 

ciència, política i religió», a càrrec de 

Josep L. Barona, metge i catedràtic de la 

Universitat de València.

— Sala d’actes, Facultat de Ma-

temàtiques i Estadística, Universitat Po-

litècnica de Catalunya, 21 de novembre. 

«Mesura cabal amb instruments de tipus 

tèrmic», a càrrec de Joan Pedrola, engi-

nyer químic.

— Sala d’actes, Centre Mediter-

rani d’Investigacions Marines i Ambien-

tals, 21 de novembre. «Canvi global i 

conservació de les comunitats del coral-

ligen de la Mediterrània», a càrrec de 

Quim Garrabou, Departament de Biologia 

Marina i Oceanografia, Institut de Cièn-

cies del Mar, Barcelona.

— Aula multiusos, Serveis Cien-

tificotècnics, Campus Universitat de les 

Illes Balears, 21 de novembre. «Molecular 

analysis of a regulatory network formed 

by LPS O-antigen, invasin and flhDC in 

Yersinia enterocolitica», a càrrec de Ca-

talina Llompart, Centre Internacional de 

Medicina Respiratòria Avançada (CIME-

RA), Bunyola (Mallorca).

— Sala Pi i Sunyer, 24 de novem-

bre. «L’osmosi inversa, la seva evolució i 

la seva aplicació en la gestió de la seque-

ra a Catalunya», a càrrec de Ferran 

Martrus, delegat d’O&M d’Acciona Agua 

per Catalunya i per Granada.

— Sala Pere i Joan Coromines, 24 

de novembre. «Els biocombustibles: preus 

agraris i situació a Espanya», a càrrec de 

Lourdes Viladomiu i Jordi Rosell, Grup 

de Recerca sobre Desenvolupament Ru- 

ral de la Universitat Autònoma de Barce-

lona.

— IES Joan Coromines (Benicar-

ló), 25 de novembre. Cicle de conferènci-

es en homenatge a Jaume I. Conferència 

«La figura del rei Jaume I i el seu temps», 

a càrrec d’Enric Guinot, catedràtic d’his-

tòria medieval de la Universitat de Valèn-

cia i membre de la Secció Històrico-Ar-

queològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

— Sala Nicolau d’Olwer, 26 de 

novembre. Cicle de conferències «El 
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temps d’Oliba». Mil·lenari del nomena-

ment d’Oliba com a abat de Ripoll i de 

Cuixà. Conferència «Oliba i el Casal de 

Barcelona», a càrrec de Josep Enric Ruiz-

Domènec, Universitat Autònoma de 

Barcelona.

— Sala Pi i Sunyer, 26 de novem-

bre. «Il mito delle età in Ovidio: utopia, 

antropologia e indagine scientifico», a 

càrrec de Mario Labate, Universitat de 

Florència, Itàlia.

— Campus de la Ciutadella, Uni-

versitat Pompeu Fabra, 27 de novembre. 

«El repte d’ensenyar català als Estats 

Units», a càrrec de Philip Rasico, profes-

sor de lingüística hispànica i de llengua i 

cultura catalanes a la Universitat de 

Vanderbilt (Nashville, Tennessee, EUA) i 

membre de la Secció Filològica de l’Insti-

tut d’Estudis Catalans.

— IES Francesc Ribalta, 27 de 

novembre. Cicle de conferències «Tres 

commemoracions». Conferència «Matilde 

Salvador, el compromís musical», a càrrec 

d’Antoni Gascó, catedràtic d’història de 

l’art i cronista oficial de la ciutat de Cas-

telló de la Plana, amb il·lustracions musi-

cals de la soprano Emilia Vera, acompa-

nyada amb el piano per N. Pesudo.

— Sala Pi i Sunyer, 4 de desem-

bre. «El català a l’exèrcit», a càrrec de 

Gabriel Cardona, historiador i antic mi-

litar.

— IES Francesc Ribalta, 4 de 

desembre. Cicle de conferències «Tres 

commemoracions». Conferència «Jaume 

I, entre la història i la llegenda», a càrrec 

d’Antoni Furió, catedràtic d’història me-

dieval de la Universitat de València.

— Sala Pi i Sunyer, 11 de desem-

bre. 10è Cicle de conferències «Els premis 

Nobel de l’any 2008». Conferència sobre 

el Premi Nobel de Literatura concedit a 

Jean-Marie Gustave Le Clézio «Le Clézio: 

un rodamón de l’escriptura», a càrrec 

d’Alícia Piquer, professora de literatura 

francesa de la Facultat de Filologia de la 

Universitat de Barcelona.

— Sala Nicolau d’Olwer, 16 de 

desembre. 10è Cicle de conferències «Els 

premis Nobel de l’any 2008». Conferència 

sobre el Premi Nobel d’Economia concedit 

a Paul Krugman «L’eix mediterrani: or-

ganització espontània de l’economia o 

economia d’aglomeració?», a càrrec de 

Josep M. Sayeras, professor titular del 

Departament d’Economia d’ESADE.

— Sala Nicolau d’Olwer, 17 de 

desembre. 10è Cicle de conferències «Els 

premis Nobel de l’any 2008». Conferència 

sobre el Premi Nobel de Física concedit a 

Nambu Yoichiro, Kobayashi Makoto i 

Maskawa Toshihide. «Simetries subtil-

ment trencades», a càrrec de Joan Soto, 

professor titular del Departament d’Es-

tructura i Constituents de la Matèria de 

la Facultat de Física de la Universitat  

de Barcelona.

— Sala Pi i Sunyer, 18 de desem-

bre. 10è Cicle de conferències «Els premis 

Nobel de l’any 2008». Conferència sobre 

el Premi Nobel de Química concedit a 
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Osamu Shimomura, Martin Chalfie i 

Roger Y. Tsien «La proteïna fluorescent 

verda», a càrrec d’Ernest Giralt, director 

del Programa de Química i Farmacologia 

Molecular de l’Institut de Recerca Biomè-

dica, Parc Científic de Barcelona, Univer-

sitat de Barcelona.

— Sala Nicolau d’Olwer, 18 de 

desembre. «Dictamen dels límits consti-

tucionals a la regulació de la matèria 

lingüística en l’Estatut d’autonomia de 

Catalunya (Llei orgànica 2/2006, de 19 

de juliol)», a càrrec de Mar Aguile- 

ra, professora de dret constitucional de 

la Universitat de Barcelona i màster en 

Lleis a la Columbia Law School, Nova 

York.

— Sala Nicolau d’Olwer, 19 de 

desembre. 10è Cicle de conferències «Els 

premis Nobel de l’any 2008». Conferència 

sobre el Premi Nobel de Fisiologia o Me-

dicina concedit a Harald zur Hausen, 

Françoise Barré-Sinoussi i Luc Monta-

gnier «Virus del papil·loma humà, de la 

clínica a la prevenció», a càrrec de Xavier 

Bosch, cap del Servei d’Epidemiologia i 

Registre del Càncer de l’Institut Català 

d’Oncologia (ICO).

— Facultat de Filologia, Univer-

sitat de Barcelona, edifici Josep Carner, 

15 de gener. Cicle de conferències «La 

gestió interestatal de les llengües trans-

frontereres». Conferència «Globalization 

and intercultural communication», a 

càrrec de Zorica Tomic, Universitat de 

Belgrad, Sèrbia.

— Sala d’actes, Centre Mediter-

rani d’Investigacions Marines i Ambien-

tals, CSIC, 15 de gener. «Carbon biogeo-

chemistry and greenhouse gas dynamics 

in boreal lakes and rivers: their potential 

role in regional C budgets», a càrrec de 

Paul del Giorgio, Universitat de Quebec 

a Montreal i Departament de Biologia 

Marina i Oceanografia de l’Institut de 

Ciències del Mar.

— Sala Pi i Sunyer, 16 de gener. 

Cicle de conferències «La gestió interes-

tatal de les llengües transfrontereres». 

Conferència «Language, alphabet and 

cultural identity: the Serbian case», a 

càrrec de Zorica Tomic, Universitat de 

Belgrad, Sèrbia.

— Sala Pi i Sunyer, 21 de gener. 

Cicle de conferències magistrals del curs 

2008-2009 «Ciència per a la ciutadania». 

Conferència «Més sobre Mrs. Darwin que 

sobre Mr. Darwin», a càrrec de Mercè 

Piqueras, presidenta de l’Associació Ca-

talana de Comunicació Científica.

— Sala d’actes, Centre Mediter-

rani d’Investigacions Marines i Ambien-

tals, CSIC, 23 de gener. «L’Institut de 

Biologia Evolutiva. Una presentació», a 

càrrec de Xavier Bellés, Institut de Biolo-

gia Evolutiva, Barcelona, CSIC.

— Universitat de les Illes Balears, 

23 de gener. «Detecció i diversitat del grup 

roseobacter en aigües costaneres sotmeses 

a impacte antropogènic», a càrrec de Jo-

ana Maria Piña, Grup de Microbiologia, 

Universitat de les Illes Balears.
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— Sala Pi i Sunyer, 27 de gener. 

«Tecnologia albirada a les col·leccions de 

ciència ficció de la postguerra», a càrrec 

de Jordi Ojeda i de Francesc Solé.

— Sala Pere i Joan Coromines, 28 

de gener. «Malalties víriques emergents i 

zoonosis», a càrrec de Francesc Xavier 

Abad, gestor dels Laboratoris Bioconten-

ción. Centre de Recerca en Sanitat Animal.

— Sala Nicolau d’Olwer, 28 de 

gener. «Els estudis de geografia a Catalu-

nya en el marc de l’adaptació a l’Espai 

Europeu d’Educació Superior», a càrrec 

d’Antoni Francesc Tulla, president del 

Col·legi de Geògrafs de Catalunya.

— Hospital Clínic i Provincial de 

Barcelona, 29 de gener. «Xaperones bac-

terianes en cèl·lules d’insecte: efecte sobre 

la producció proteica en el sistema d’ex-

pressió de baculovirus», a càrrec de 

Mónica Martínez, Departament de Genè-

tica i Microbiologia, Universitat Autòno-

ma de Barcelona, Bellaterra.

— Hospital Clínic i Provincial de 

Barcelona, 29 de gener. «Implicación  

de la eficiencia catalítica de la proteasa 

NS3/4 del virus de la hepatitis C (VHC) 

en la respuesta al tratamiento con inter-

ferón (INF)», a càrrec d’Ester Aparicio, 

Fundació IrsiCaixa, Barcelona.

— Sala Prat de la Riba, 29 de 

gener. «Autogovern polític i finança-

ment», a càrrec d’Antoni Castells, conse-

ller d’Economia i Finances de la Genera-

litat de Catalunya.

— Sala Nicolau d’Olwer, 3 de 

febrer. «L’aspecte verbal entre el protoin-

doeuropeu i el llatí», a càrrec de Mariona 

Vernet.

— Sala Pi i Sunyer, 4 de febrer. 

«Hacia una edición y comentario textual 

de las metamorfosis de Ovidio (libro vi)», 

a càrrec d’Antonio Ramírez, catedràtic de 

llatí, Universitat de Huelva.

— Centre Mediterrani d’Investi-

gacions Marines i Ambientals, CSIC, 6 de 

febrer. «La FAO», a càrrec de Jordi Lleo-

nart, Departament de Recursos Marins 

Renovables, Institut de Ciències del Mar, 

Barcelona.

— Departament de Genètica i 

Microbiologia, Universitat de Barcelona, 

9 de febrer. «Origen of chromosomal in-

versions in drosophila», a càrrec d’Alfre-

do Ruiz, Departament de Genètica i Mi-

crobiologia, Universitat Autònoma de 

Barcelona.

— Sala Nicolau d’Olwer, 12 de 

febrer. Cicle de conferències magistrals 

del curs 2008-2009 «Ciència per a la 

ciutadania». Conferència «La selecció 

natural, motor de l’evolució», a càrrec de 

Misericòrdia Ramon, Universitat de les 

Illes Balears.

— Centre Mediterrani d’Investi-

gacions Marines i Ambientals, CSIC, 13 

de febrer. «IO-NAV. Primer velero autóno-

mo oceanográfico», a càrrec de Marc 

Mateu, Rücker Lypsa, SL, Barcelona.

— Sala Pere i Joan Coromines, 16 

de febrer. Cicle de conferències «Cap on 

ens pot portar la crisi?». Conferència 
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«Podem sortir de la crisi sense els països 

emergents?», a càrrec d’Alfred Pastor, 

professor d’Economia, IESE, Escola de 

Negocis, Universitat de Navarra.

— Sala Pi i Sunyer, 18 de febrer. 

Cicle de conferències «Física oberta». 

Conferència «2009, any internacional de 

l’astronomia: un univers per descobrir», 

a càrrec de Francesca Figueras, Departa-

ment d’Astronomia i Meteorologia, Uni-

versitat de Barcelona.

— Centre Mediterrani d’Investi-

gacions Marines i Ambientals, CSIC, 20 

de febrer. «Rellevància del microzooplànc-

ton en les xarxes tròfiques marines», a 

càrrec d’Albert Calbet, Departament de 

Biologia Marina i Oceanografia, Institut 

de Ciències del Mar, Barcelona.

— Universitat de les Illes Balears, 

20 de febrer. «Klebsiella pneumoniae 

OmpA subverts the innate immune 

system», a càrrec de Catalina March, 

Centre Internacional de Medicina Respi-

ratòria Avançada (CIMERA), Bunyola 

(Mallorca).

— Sala Nicolau d’Olwer, 24 de 

febrer. «Toponímia recreativa. Una visió 

diferent dels noms de lloc de Catalunya», 

a càrrec d’Assumpta Lleonart.

— Sala Pere i Joan Coromines, 26 

de febrer. «150 anys després: des de l’Ic-

tíneo (1859) fins a l’Ictíneo 3, un subma-

rí modern per a treballs científics», a 

càrrec de Pere Forès, dissenyador in- 

dustrial i director d’ICTÍNEU Subma- 

rins, SL.

— Centre Mediterrani d’Investi-

gacions Marines i Ambientals 27 de fe-

brer. Conferència «Biogeochemical appro-

aches to understand coral reef engineering 

and functioning», a càrrec de Christian 

Wild, cap del Coral Reef Ecology Work 

Group (CORE), Universitat de Munic, 

Alemanya.

— Sala Prat de la Riba, 2 de 

març. Cicle d’actes en ocasió d’haver-se 

complert el 2008 els vint-i-cinc anys  

de la Llei de normalització lingüística. 

Conferència a càrrec de José Montilla, 

president de la Generalitat de Catalunya.

— Sala Pi i Sunyer, 3 de març. 

Conferència amb motiu de la proposta  

de llei que s’ha presentat al Parlament de 

Catalunya per a declarar Catalunya lliu-

re de transgènics «El cultiu dels transgè-

nics a Catalunya», a càrrec de Meritxell 

Serret, coordinadora tècnica de la Funda-

ció Món Rural.

— Sala Prat de la Riba, 5 de 

març. Cicle de conferències magistrals del 

curs 2008-2009 «Ciència per a la ciuta-

dania». Conferència «Sexe i família al 

llarg de l’evolució», a càrrec d’Anna 

Omedes, directora del Museu de Ciències 

Naturals de Barcelona.

— Sala Turró, Reial Acadèmia de 

Medicina de Catalunya, 5 de març. «Sa-

tire e autorappresentazione del secondo 

libro delle epistole di Orazio: Le grandi 

epistole sulla letteratura una lettura line-

are», a càrrec de Niklas Holzberg, Uni-

versitat de Munic, Alemanya.
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— Sala Pere i Joan Coromines, 11 

de març. Secció d’Ensenyament. «Com 

gens tan conservats donen morfologies tan 

diverses? L’evolució darwiniana a la llum 

de la genètica del desenvolupament», a 

càrrec de Jaume Bagunyà, Departament 

de Genètica, Facultat de Biologia, Univer-

sitat de Barcelona.

— Reial Acadèmia de Medicina 

de Catalunya, 12 de març. «Crisi econò-

mica i agroalimentació. Claus per com-

prendre-la i estratègies per afrontar-la», 

a càrrec de Francesc Reguant, economis-

ta i cap del Gabinet Tècnic del Departa-

ment d’Agricultura, Alimentació i Acció 

Rural.

— Sala Puig i Cadafalch, 12 de 

març. Cicle de conferències commemora-

tives del bimil·lenari de les metamorfosis 

d’Ovidi. Taula rodona «Traduccions ca-

talanes de les metamorfosis d’Ovidi». Amb 

la intervenció de Lola Badia, Universitat 

de Barcelona, i Montserrat Franquesa, 

investigadora.

— Institut de Ciències del Mar, 13 

de març. «L’Observatori Microbià de 

Blanes: per què i com», a càrrec de Josep 

M. Gasol, Departament de Biologia Mari-

na i Oceanografia, Institut de Ciències del 

Mar.

— Sala Pere i Joan Coromines, 16 

de març. Cicle de conferències «Cap on 

ens pot portar la crisi?». Conferència 

«Lliçons de la crisi: economia productiva 

vs. economia financera», a càrrec de Jor-

di Gual, sotsdirector general de La Caixa 

Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica i 

professor d’Economia, IESE.

— Sala Prat de la Riba, 17 de 

març. Cicle d’actes en ocasió d’haver-se 

complert el 2008 els vint-i-cinc anys de 

la Llei de normalització lingüística. 

Conferència a càrrec de Jordi Pujol, 

antic president de la Generalitat de Ca-

talunya.

— Sala Nicolau d’Olwer, 17 de 

març. «Mediciones de fincas, planos geo-

métricos y evaluación de la riqueza terri-

torial en la provincia de Tarragona (1846-

1892)», a càrrec de José Ignacio Muro, 

Universitat Rovira i Virgili.

— Aula Magna, Facultat de Bio-

logia, Universitat de Barcelona, 18 de 

març. Conferència «Traduir Darwin, una 

experiència impagable per a un natura-

lista», a càrrec de Joandomènec Ros, 

Departament d’Ecologia, Universitat de 

Barcelona, i secretari general de l’Institut 

d’Estudis Catalans.

— Sala Prat de la Riba, 19 de 

març. Acte d’homenatge al jurista i mem-

bre de l’IEC Josep M. Puig Salellas (1924-

2007). Conferència «Josep M. Puig Sale-

llas, el dret i la llengua: aproximació a un 

jurista militant», a càrrec d’Antoni Milian, 

catedràtic de dret administratiu de la 

Universitat Autònoma de Barcelona.

— Institut de Ciències del Mar, 20 

de març. «Mesoscale distribution patterns 

of zooplankton communities in the north 

Aegean Sea», a càrrec de Stamatina Isari, 

Centre Helènic de Recerca Marina (Creta, 
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Grècia) i Departament de Biologia Marina 

i Oceanogafia.

— Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeries Industrial i Aeronàutica, 23 de 

març. «El mercat de l’aviació comercial», 

a càrrec de Ramón Dorrego, cap de Des-

envolupament de Serveis de Màrqueting 

d’Atenció al Client d’Airbus, i d’Héctor 

Asensio, director d’Estratègia i cap d’Anà-

lisi Industrial i de Prospecció de Mercat 

d’Atenció al Client d’Airbus.

— Sala Pere i Joan Coromines, 24 

de març. Cicle de conferències «La socio-

logia davant la crisi». Conferència «Els 

reptes de la formació en temps de crisi», 

a càrrec d’Oriol Homs, director general 

del Centre d’Iniciatives i Recerques Euro-

pees a la Mediterrània (CIREM).

— Sala Pi i Sunyer, 25 de març. 

«Microcontroladors PICAXE: Control 

programat a l’abast de tothom», a càrrec 

de Jordi Orts, llicenciat en física i profes-

sor de tecnologia.

— Sala Pi i Sunyer, 26 de març. 

Cicle de conferències commemoratives  

del bimil·lenari de les metamorfosis d’Ovi-

di. Sessió «Les metamorfosis i la cultu- 

ra catalana al Renaixement», a càrrec  

de Joan F. Alcina, Universitat Rovira i 

Virgili.

— Institut de Ciències del Mar, 27 

de març. «Physical principale in the self-

assembly of viruses», a càrrec de Toni 

Luque, Departament de Física Fonamen-

tal, Facultat de Física, Universitat de 

Barcelona.

— Sala Nicolau d’Olwer, 1 d’abril. 

Conferència del guanyador del Premi 

Sala-Trepat 2008 «TGF-beta: de la citos-

tasi a la progressió tumoral i a la metàs-

tasi», a càrrec de Roger Gomis, investiga-

dor de la Institució Catalana de Recerca i 

Estudis Avançats (ICREA), Institut de 

Recerca Biomèdica de Barcelona.

— Sala Pi i Sunyer, 1 d’abril. 

Cicle de conferències magistrals del curs 

2008-2009 «Ciència per a la ciutadania». 

Conferència «Les quasiespècies: del dar-

winisme molecular a les infeccions víri-

ques», a càrrec d’Esteve Domingo, Centre 

de Biologia Molecular Severo Ochoa, 

Universitat Autònoma de Madrid.

— Sala Pi i Sunyer, 2 d’abril. 

Cicle de conferències «Física oberta». 

Conferència «Nanofils semiconductors: 

creixement, propietats, aplicacions», a 

càrrec d’Anna Fontcuberta, Laborato- 

ri dels Materials Semiconductors, Institut 

dels Materials, Escola Politècnica Federal 

de Lausana, Suïssa.

— Centre Mediterrani d’Investi-

gacions Marines i Ambientals, CSIC, 3 

d’abril. «El genoma de polaribacter sp. 

MED152: un manual per a sobreviure a 

la superficie de l’oceà», a càrrec de Carles 

Pedrós-Alió, Departament de Biologia 

Marina i Oceanogràfica, Institut de Cièn-

cies del Mar, Barcelona.

— Campus Universitat de les Illes 

Balears, 3 d’abril. «How Yersinia entero-

colitica resists antimicrobial peptides», a 

càrrec de M. del Mar Reinés, Centre In-
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ternacional de Medicina Respiratòria 

Avançada (CIMERA), Bunyola (Mallor-

ca). 

— Hospital Clínic i Provincial de 

Barcelona, 16 d’abril. «Efecto de la ad-

quisición de resistencia a quinolonas en 

la virulencia de salmonella spp», a càrrec 

d’Anna Fàbrega, Servei de Microbiologia, 

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

— Hospital Clínic i Provincial de 

Barcelona, 16 d’abril. «Nuevas evidenci-

as sobre la existencia de una fase nuclear 

durante la infección con el virus de la 

peste porcina africana: experimentos 

preliminares», a càrrec de Maria Ballester, 

Centre de Recerca en Sanitat Animal, 

Universitat Autònoma de Barcelona.

— Centre Mediterrani d’Investi-

gacions Marines i Ambientals, CSIC, 17 

d’abril. «Los nuevos buques oceanográfi-

cos de ámbito regional del Instituto Es-

pañol de Oceanografía», a càrrec de José 

Ignacio Díaz, coordinador d’Equipament 

Científic, Institut Espanyol d’Oceanogra-

fia, Madrid.

— Facultat de Biologia, Univer-

sitat de Barcelona, 21 d’abril. «Darwin 

més que mai: canvi climàtic i el dilema 

del presoner», a càrrec de Joan Pretus, 

Universitat de Barcelona.

— Universitat de Barcelona, 21 

d’abril. Cicle de conferències commemo-

ratives del bimil·lenari de les metamorfo-

sis d’Ovidi. Sessió «Picasso y los clásicos. 

Las metamorfosis del mito», a càrrec de 

Fernando Checa, catedràtic d’història  

de l’art, Universitat Complutense de 

Madrid.

— Sala Nicolau d’Olwer, 21 

d’abril. «Cap al sud amb el TGV. Nous 

reptes per a la Catalunya del Nord», a 

càrrec de Joan Pere Gensana, geògraf i 

consultor de Perpinyà.

— Facultat de Biologia, Univer-

sitat de Barcelona, 24 d’abril. Conferència 

«Los retos actuales del darwinismo», a 

càrrec de Juan Moreno, Museo Nacional 

de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid.

— Facultat de Matemàtiques i 

Estadística, Universitat Politècnica de 

Catalunya, 24 d’abril. «Una experiència 

de recerca al Canadà», a càrrec de Josep 

M. Font, enginyer industrial.

— Campus Universitat de les Illes 

Balears, 24 d’abril. «Application to sand 

samples of an rpoD-based PCR proce-

dure to detect pseudomonas sp», a càrrec 

de Magdalena Mulet, Universitat de les 

Illes Balears, Mallorca.

— IES la Pobla de Segur, 24 

d’abril. «Podem viure sense conservants», 

a càrrec de Raül Grau, Universitat Poli-

tècnica de València.

— Sala Pi i Sunyer, 27 d’abril. 

Cicle de conferències «Cap on ens pot 

portar la crisi?». Conferència «La crisi i 

les economies de l’Arc Mediterrani», a 

càrrec de Francisco Pérez.

— Universitat de les Illes Balears, 

27 d’abril. «Protein secretion in e. coli: a 

two-way road from pathogenesis to bio-

technology», a càrrec de Catalina March, 
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Centre Internacional de Medicina Respi-

ratòria Avançada (CIMERA), Bunyola 

(Mallorca).

— Centre Mediterrani d’Investi-

gacions Marines i Ambientals, CSIC, 30 

d’abril. «New imaging tools for harmful 

algal bloom detection and early warning», 

a càrrec de Lisa Campbell, Departament 

d’Oceanografia, Universitat A&M de Te-

xas, EUA.

— Sala Nicolau d’Olwer, 30 

d’abril. «Goldbach y las sumas infinitas», 

a càrrec de Carlos Sánchez, catedràtic de 

metodologia i història de la matemàtica a 

la Universitat de L’Havana.

— Campus Universitat de les Illes 

Balears, 30 d’abril. «Domesticación de 

pseudomonas putida con las herramientas 

de la biología sintética», a càrrec de Víc-

tor de Lorenzo, Centre Nacional de Bio-

tecnologia, CSIC, Madrid.

— Aula Segimon Serrallonga, 

Universitat de Vic, 5 i 6 de maig. 3r Cicle 

de Conferències «Biologies de sistemes: els 

fonaments».

— Sala Nicolau d’Olwer, 5 de 

maig. 17è Cicle de Conferències de la 

Societat Catalana de Física. Conferència 

«Microscopy at the bottom», a càrrec 

d’Ute Kaiser, Universitat d’Ulm, Alema-

nya.

— Sala Pi i Sunyer, 6 de maig. 

Cicle de conferències magistrals del curs 

2008-2009 «Ciència per a la ciutadania». 

«Evolució de l’espècie humana: el projec-

te Genoma Neandertal i més enllà», a 

càrrec de Carles Lalueza, Institut de Bio-

logia Evolutiva, CSIC, Universitat Pom-

peu Fabra.

— Facultat de Matemàtiques i 

Estadística, Universitat Politècnica de 

Catalunya, 8 de maig. «Una experiència 

de recerca al Canadà», a càrrec de Josep 

M. Font, enginyer industrial.

— Facultat de Biologia, Univer-

sitat de Barcelona, 11 de maig. «Darwin 

y el diseño inteligente», a càrrec de Fran-

cisco Ayala, Universitat de Califòrnia, 

Irvine, EUA

— Sala Nicolau d’Olwer, 11 de 

maig. Cicle de conferències «Cap on ens 

pot portar la crisi?». Conferència «El 

redisseny de la política social en una 

etapa de crisi econòmica», a càrrec de 

Guillem López.

— Sala Pere i Joan Coromines, 12 

de maig. Cicle de conferències «La socio-

logia davant la crisi». Conferència «Crisi 

i demografia», a càrrec d’Anna Cabré, 

directora del Centre d’Estudis Demogrà-

fics i catedràtica de geografia humana de 

la Universitat Autònoma de Barcelona.

— Reial Acadèmia de Medicina 

de Catalunya, 14 de maig. «Aristote, les 

plaisirs du goût, ses vices et ses vertus», 

a càrrec de Jean-Louis Labarrière, Centre 

Nacional per a la Recerca Científica, Casa 

Francesa d’Oxford.

— Centre Mediterrani d’Investi-

gacions Marines i Ambientals, CSIC, 15 

de maig. «Estructura poblacional i con-

nectivitat genètica en espècies litorals», a 
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càrrec de Marta Pascual, Departament de 

Genètica, Universitat de Barcelona.

— Campus Universitat de les Illes 

Balears, 15 de maig. «Bacterial diversity 

in a calcareous sandy sediment of Mallor-

ca and community response to polyaro-

matic hydrocarbon contamination», a 

càrrec d’Ana Belén Suárez, Institut Me-

diterrani d’Estudis Avançats, CSIC, Ma-

llorca.

— Sala Nicolau d’Olwer, 19 de 

maig. «Asociaciones ecológicas, geográfi-

cas y culturales: presentación de una 

asociación provenzal», a càrrec d’André  

de Reparaz, Universitat de Provença, 

França.

— Sala Pi i Sunyer, 20 de maig. 

«Llengua i autodeterminació, a partir de 

les enquestes disponibles», a càrrec d’Al-

fons López, president de la Fundació 

Cercle d’Estudis Sobiranistes, i Marc 

Belzunces, investigador del CSIC.

— Sala Puig i Cadafalch, 20 de 

maig. Conferència «Questions sur le sa-

crifice grec, données anciennes, interpre-

tations modernes», a càrrec de Stella 

Georgoudis, professora de l’Escola Pràc-

tica d’Alts Estudis de París.

— Campus Universitat de les Illes 

Balears, 22 de maig. «The capsule 

polysaccharide is an important factor on 

the innate immunity evasion mechanisms 

of Klebsiella pneumoniae», a càrrec de 

David Moranta, Centre Internacional  

de Medicina Respiratòria Avançada (CI-

MERA), Bunyola (Mallorca).

— Campus Universitat de les Illes 

Balears, 29 de maig. «Gatekeepers of the 

biosphere: studying marine microorga-

nisms with quantitative diversity studies 

and enviromental genomics», a càrrec de 

Rudolf Amann, Institut Max Planck - 

Bremen, Alemanya.

— Centre Mediterrani d’Investi-

gacions Marines i Ambientals, CSIC, 29 

de maig. «Dormancy in rotifer resting 

eggs: a model for zooplankton orga-

nism?», a càrrec d’Esther Lubzens, De-

partament de Biologia Marina i Biotecno-

logia, Institut Oceanogràfic de Recerca 

Limnològica, Haifa, Israel.

— Sala Pere i Joan Coromines, 2 

de juny. Cicle de conferències «La socio-

logia davant la crisi». Conferència «Els 

efectes de la crisi en les polítiques de 

l’estat del benestar», a càrrec de Vicenç 

Navarro, Universitat Pompeu Fabra.

— Sala Nicolau d’Olwer, 3 de 

juny. Cicle de conferències magistrals del 

curs 2008-2009 «Ciència per a la ciuta-

dania». Conferència «La teoria de l’evo-

lució en els mitjans de comunicació», a 

càrrec de Milagros Pérez, periodista cien-

tífica d’el país.

— Sala Prat de la Riba, 4 de juny. 

Cicle de conferències magistrals del curs 

2008-2009 «Ciència per a la ciutadania». 

Conferència de presentació de la comme-

moració de l’Any Internacional de l’As-

tronomia «Beyond Darwin: From the 

elements to the Universe», a càrrec de 

Sheldon Lee Glashow, Universitat  
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de Harvard, Premi Nobel de Física 1979 

i membre de la NAS, EUA.

— Sala Puig i Cadafalch, 10 de 

juny. «Pluralitat, benestar i política lin-

güística», a càrrrec d’Elvira Riera, autora 

del llibre Ètica política i diversitat lin- 

güística. per una política lingüística res-

ponsable.

— Sala Pere i Joan Coromines, 11 

de juny. Secció de Ramaderia de la Insti-

tució Catalana d’Estudis Agraris. Confe-

rència «Influença: un viatge d’anada i 

tornada entre espècies», a càrrec d’Enric 

Mateu de Antonio, professor de la Facul-

tat de Veterinària de la Universitat Autò-

noma de Barcelona.

— Sala Pi i Sunyer, 15 de juny. 

Cicle de conferències «Cap on ens pot 

portar la crisi?». Conferència «Escenaris 

d’ajust de l’economia catalana enfront de 

la crisi», a càrrec de Joan Rovira.

— Sala Pi i Sunyer, 18 de juny. 

Cicle de conferències magistrals del curs 

2008-2009 en commemoració de l’Any 

Darwin. «El darwinisme social», a càrrec 

de Salvador Giner, president de l’Institut 

d’Estudis Catalans.

— Sala Nicolau d’Olwer, 18 de 

juny. «Lluís Solé i Sabarís y la geografía 

española», a càrrec de Josefina Gómez, 

catedràtica d’anàlisi geogràfica regional, 

Universitat Autònoma de Madrid.

— Centre Mediterrani d’Investi-

gacions Marines i Ambientals, 19 de juny. 

«On the evolution and ecological signifi-

cance of nitrogen-fixing cyanobacteria», 

a càrrec de Birgitta Bergman, Universitat 

d’Estocolm, Suècia.

— Campus Universitat de les Illes 

Balears, 19 de juny. Conferència «Degra-

dación bacteriana de contaminantes: una 

fuente inagotable de nuevos circuitos 

metabólicos y reguladores», a càrrec 

d’Eduardo Díaz, Centre d’Investigacions 

Biològiques (CIB) - CSIC.

— Centre Mediterrani d’Investi-

gacions Marines i Ambientals, CSIC, 26 

de juny. «Pelagic egg development and 

gonads of viviparus fishes», a càrrec de 

Harry Grier, Institut de Recerca Marina 

de Florida, EUA.

— Facultat d’Informàtica de 

Barcelona, 7 de juliol. «La gestió del 

funcionament de grans sistemes d’emma-

gatzematge distribuït», a càrrec de Scott 

A. Brandt, professor de ciències de la 

computació, Universitat de Califòrnia a 

Santa Cruz (UCSC).

— Sala Pi i Sunyer, 8 de juliol. 

«Aprendre de la Natura per a segrestar 

carboni al sòl: carbonització i biochar», a 

càrrec de Marta Camps, directora del 

Centre de Recerca Biochar de Nova Ze-

landa, Universitat Massey.

Cursos

— Sala Puig i Cadafalch, 9 i 10 de setem-

bre. Curs «Bolzano and Husserl on Inten-

tionality», a càrrec de Wolfgang Künne, 

Universitat d’Hamburg, Alemanya.

— Sala Pere i Joan Coromines, 7 

d’octubre. Lliçó inaugural del curs 2008-
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2009 «La Llei d’Educació de Catalunya. 

Dimensió política i oportunitat pedagògi-

ca», a càrrec de Jaume Sarramona, cate-

dràtic emèrit de la Universitat Autònoma 

de Barcelona.

— Sala Pi i Sunyer, 22 de gener. 

Sessions científiques del curs 2008-2009. 

«Reintroducció del falcó peregrí a Barce-

lona: un cop d’ull al passat per millorar 

l’enfocament futur», a càrrec d’Eduard 

Durany i de Pere Alzina.

— Diferents espais, 6 de fe- 

brer. Olimpíada Internacional de Física 

2009. 

— Sala Puig i Cadafalch, del 9 de 

febrer al 30 de març de 2009. Monogra-

fies de Paisatgisme i Jardineria. Curs 

2008-2009. Curs monogràfic I: «Mitjans 

de lluita alternatius als productes fitosa-

nitaris a utilitzar en les àrees verdes».

— Sala Pi i Sunyer, del 12 de 

febrer al 12 de març de 2009. Monogra-

fies de Paisatgisme i Jardineria. Curs 

2008-2009. Curs monogràfic II: «Estalvi 

d’aigua en jardineria».

— Universitat de Vic, 25 de fe-

brer. Sessions científiques del curs 2008-

2009. «Conservació de la fauna en espais 

agrícoles», a càrrec de David Giralt i de 

Gerard Bota, biòlegs.

— Sala Pi i Sunyer, del 25 de 

febrer al 25 de març de 2009. Monogra-

fies de Paisatgisme i Jardineria. Curs 

monogràfic III: «Introducció al projecte 

paisatgístic a través de cinc figures con-

temporànies».

— Universitat de Lleida, 25 de 

març. Sessions científiques del curs 2008-

2009. «Aspectes de la recessió o declivi i 

ecologia dels amfibis», a càrrec de Miguel 

Tejedo, biòleg, Estació Biològica de Doña-

na.

— Sala Pi i Sunyer, 16, 21 i 29 

d’abril i 7 i 14 de maig de 2009. Mono-

grafies de Paisatgisme i Jardineria. Curs 

2008-2009. Curs monogràfic IV: «Arbres 

ornamentals. Descripció d’espècies, exi-

gències i criteris d’aplicació en jardine-

ria».

— Universitat de Barcelona, 28 

d’abril. Sessions científiques del curs 

2008-2009. «Conservació de la flora 

amenaçada», a càrrec d’Eva Moragues, 

biòloga, Conselleria de Medi Ambient de 

les Illes Balears.

— Universitat Autònoma de Bar-

celona, 14 de maig. Sessions científiques 

del curs 2008-2009. «Perspectives i rep-

tes en la conservació de la flora a Catalu-

nya», a càrrec de Llorenç Sáez, biòleg.

— Cases d’en Puig, 8 de juny. 

Sessions científiques del curs 2008-2009. 

«El Llobregat, un riu salinitzat», a càrrec 

de Jordi Badia, biòleg. 

Trobades

— Sala Prat de la Riba, 16, 17 i 18 d’oc-

tubre. 18a Trobada de la Societat Europea 

per a la Recerca Urològica.

— Universitat de Lleida, 13, 14, 

15 i 16 de novembre. 10a Trobada d’His-

tòria de la Ciència i de la Tècnica.
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— Sala Pere i Joan Coromines, 5 

de juny. 12a Trobada Matemàtica «Geo-

metria, evolució i matemàtica. 200 anys 

del naixement de Darwin i 150 de la 

publicació de l’origen de les espècies».

Sortides

— Pl. de la Universitat, 25 d’octubre. 

Sortida d’estudi «Cicle Les altres comar-

ques», la Vall de Ribes.

— Institut d’Ecologia Aquàtica, 

Facultat de Ciències, Universitat de Giro-

na (Girona), 28 d’octubre. Visites a l’Ins-

titut d’Ecologia Aquàtica. Aquestes visites 

estan adreçades als estudiants de secun-

dària.

— Sortida amb autocar dels Jar-

dinets de Gràcia (Barcelona), 15 de no-

vembre. Secció de Viticultura i Enologia. 

Sortida: «Seguint les petjades de la vari-

etat xarel·lo».

— Entrada principal de l’Escola 

Politècnica Superior d’Enginyeria de 

Manresa, 13 de desembre. Sortides natu-

ralistes guiades del curs 2008-2009: «Les 

carenes del Montcau (Bages)».

— Accés als trens d’alta velocitat 

de l’estació de Sants, 28 de març. Sortida 

d’estudi «Lleida, nous atractius cultu-

rals».

— Pl. de la Universitat, 5 i 6 de 

juny. Sortida d’estudi Serra de Cardó.

Presentacions

— Sala Prat de la Riba, 29 de setembre. 

Presentació de la publicació societat ca-

talana 2008, coordinada per Teresa 

Montagut. 

— Sala Pere i Joan Coromines, 30 

de setembre. Presentació del llibre la 

segona conjugació verbal llatina: estudi 

etimològic i comparatiu sobre l’origen 

protoindoeuropeu de la formació dels seus 

temes verbals, de Mariona Vernet i Pons. 

— Sala Pere i Joan Coromines, 2 

d’octubre. Presentació del diccionari 

d’infermeria, elaborat pel TERMCAT amb 

el suport del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya i del Govern 

d’Andorra.

— Sala Pi i Sunyer, 2 d’octubre. 

Presentació del llibre maria Assumpció 

soler i font (1913-2004): mestra i escrip-

tora ‘ex aequo’, de Carme Ramilo, a 

càrrec de Marta Pessarrodona.

— Sala Pi i Sunyer, 15 d’octubre. 

Presentació del llibre una mirada cata-

lana a l’Àfrica. Viatgers i viatgeres dels 

segles xix i xx (1859-1936), de Maria Do-

lors Garcia Ramon, Joan Nogué i Perla 

Zusman.

— Sala Pi i Sunyer, 22 d’octubre. 

Presentació del llibre la justicia decons-

truida, d’Ana Messuti. Amb la participa-

ció de Josep Cruanyes, president de la 

Societat Catalana d’Estudis Jurídics; 

Manuel Cruz, catedràtic de filosofia con-

temporània a la Universitat de Barcelona, 

i Ana Messuti, autora del llibre.

— Sala Prat de la Riba, 24 d’oc-

tubre. Acte de presentació del projecte 

Memorial Juan Julio Bonet Sugrañes.
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— Sala Pi i Sunyer, 29 d’octubre. 

Presentació de l’edició en línia del dicci-

onari de les ciències ambientals. Amb la 

participació de Josep Vigo, president de 

la Secció de Ciències Biològiques; David 

Serrat, president de la Secció de Ciències 

i Tecnologia; Louis Lemkow, director de 

l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambien-

tals, i Salvador Alegret, vicepresident de 

l’IEC i director del programa.

— Sala Prat de la Riba, 4 de no-

vembre. Presentació de les obres comple-

tes de pompeu fabra (9 volums). L’acte 

fou presidit per José Montilla, president 

de la Generalitat de Catalunya.

— Sala Pi i Sunyer, 18 de novem-

bre. Presentació dels volums iii i iv de la 

Història agrària dels països catalans. 

L’acte fou presidit per Antoni Riera, vice-

president de l’Institut d’Estudis Catalans.

— Sala Pere i Joan Coromines, 19 

de novembre. Secció Forestal de la Insti-

tució Catalana d’Estudis Agraris. Presen-

tació de l’Aula de Silvicultura Mediterrà-

nia de Barcelona. L’acte fou presidit per 

Salvador Giner, president de l’Institut 

d’Estudis Catalans. Amb la participació 

de Joan Ràfols, president de la Institució 

Catalana d’Estudis Agraris; Albert Ma-

marbachi, enginyer agrònom i forestal, 

especialista en la Mediterrània oriental, i 

Iñigo Rebollo, coordinador de la Secció 

Forestal de la Institució d’Estudis Agraris.

— Serveis Territorials del Depar-

tament de Cultura i Mitjans de Comuni-

cació de Lleida, 19 de novembre. Presen-

tació del llibre terres de llicorella. imatges 

del priorat, amb poemes d’August Bover 

i fotografies de Toni Vidal. La presentació 

fou a càrrec de Ramon Sistac, membre de 

l’IEC, amb la intervenció de l’autor i  

de Rosa Fabregat, poeta.

— Sala Pere i Joan Coromines, 25 

de novembre. Acte de presentació de 

l’Anuari territorial de catalunya 2007, 

a càrrec de Margarita Castañer, presiden-

ta de la Societat Catalana d’Ordenació del 

Territori. Conferència «L’Anuari, un ele-

ment de futur. Una clara trajectòria en un 

context singular», a càrrec de Josep Maria 

Llop, arquitecte.

— Sala Prat de la Riba, 26 de 

novembre. Presentació del volum 57  

de treballs de la societat catalana de 

Biologia: l’ensenyament de la biologia en 

l’eso i el batxillerat.

— Sala Pi i Sunyer, 16 de desem-

bre. Presentació del llibre la paraula de 

l’àngel. una aproximació plural als goigs, 

de Dominique de Courcelles. Amb la in-

tervenció d’Ignasi Moreta, professor de 

filologia catalana de la Universitat Pom-

peu Fabra i editor; August Bover, profes-

sor de filologia catalana de la Universitat 

de Barcelona i president de la Societat 

Catalana de Llengua i Literatura; Josefi-

na Roma, professora d’antropologia de la 

religió de la Universitat de Barcelona, i 

Dominique de Courcelles, directora de 

recerca del Centre Nacional de Recerca 

Científica de París i membre corresponent 

de l’Institut d’Estudis Catalans.
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— Sala Prat de la Riba, 22 de 

gener. Presentació de Gaspar Torrente del 

llibre estat català - estado aragonés, 

escrit per Joaquim Monclús i Enric Julià. 

Amb la participació de Salvador Giner i 

Salvador Alegret, president i vicepresident 

de l’IEC, respectivament; Uriel Bertran, 

autor del pròleg del llibre, i els autors.

— Sala Nicolau d’Olwer, 4 de 

febrer. Presentació de l’edició crítica  

de les novel·les inacabades de Pere Calders 

la marxa cap al mar i sense anar tan 

lluny, editades pel Servei de Publicacions 

de la Universitat Autònoma de Barcelona.

— Sala Prat de la Riba, 5 de fe-

brer. Presentació del llibre Guia de geolo-

gia de collserola. itineraris, editat pel 

Consorci del Parc de Collserola i l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. Amb la inter-

venció de Josep Perpinyà, vicepresident 

executiu del Consorci del Parc de Collse-

rola; David Serrat, geòleg, catedràtic del 

Departament de Geodinàmica i Geofísica 

de la Universitat de Barcelona, president de  

la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC 

i president de la Institució Catalana d’His-

tòria Natural; Montserrat Liesa, geòloga i 

coautora del llibre, i Josep Mayoral, pre-

sident delegat de l’Àrea d’Espais Naturals 

de la Diputació de Barcelona.

— Sala Puig i Cadafalch, 17 de 

febrer. Presentació del llibre la tribu 

valenciana. reflexions sobre la desestruc-

turació de la comunitat lingüística, de 

Miquel Àngel Pradilla. Amb la participa-

ció de Bernat Joan, secretari de Política 

Lingüística de la Generalitat de Catalu-

nya; Isidor Marí, vicepresident de la 

Secció Filològica de l’IEC; Joaquim Tor-

res, president de la Societat Catalana de 

Sociolingüística, i Miquel Àngel Pradilla, 

autor del llibre.

— Sala Nicolau d’Olwer, 17 de 

febrer. Presentació de Josep Danés i Tor-

ras del llibre noucentisme i regionalisme 

arquitectònics, de Joaquim M. Puigvert. 

Acte presidit per Joaquim Nadal, conse-

ller de Política Territorial i Obres Públi-

ques.

— Sala Pere i Joan Coromines, 19 

de febrer. Presentació del llibre l’alta 

muntanya catalana: flora i vegetació, de 

Josep Vigo, a càrrec de Josep M. Panareda, 

membre de l’IEC i soci del Centre Excur-

sionista de Catalunya.

— Residència d’Investigadors, 25 

de febrer. Presentació dels volums i i ii de 

l’obra el sistema mèdic d’una societat 

africana. els evuzok del camerun, de 

Lluís Mallart. Presentació a càrrec  

de Josep M. Comelles, professor d’antro-

pologia de la Universitat Rovira i Virgili, 

i amb les intervencions de Salvador Giner, 

president de l’Institut d’Estudis Catalans; 

Joan A. Argenter, director de la Càtedra 

UNESCO de Llengües i Educació de l’IEC 

i editor de l’obra; Lluís Calvo, director 

cientificocultural de la Residència d’In-

vestigadors, i del mateix autor.

— Universitat de Lleida, 5 de 

març. Presentació del volum preceptiva 

poètica d’Antoni febrer i cardona, editat 
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a cura de Joan R. Veny i publicat per 

l’Institut d’Estudis Catalans, la Universi-

tat de les Illes Balears i l’Institut Menorquí 

d’Estudis.

— Sala Pi i Sunyer, 10 de març. 

Presentació del llibre la seca o casa de 

la moneda de Barcelona, de Maria Eugè-

nia Ripoll i editat per la Societat Catalana 

d’Estudis Numismàtics. La presentació 

anà a càrrec de Francesca Español, Uni-

versitat de Barcelona.

— Sala Prat de la Riba, 26 de 

març. Presentació del llibre nova aproxi-

mació a la història d’Andorra, editat per 

l’Institut d’Estudis Andorrans i Altaïr.

— Sala Nicolau d’Olwer, 31 de 

març. Presentació del volum 58 de la re-

vista treballs de la societat catalana de 

Biologia: les biotecnologies, a càrrec de 

Pere Puigdomènech i Francesc Gòdia, 

editors.

— Sala Pi i Sunyer, 31 de març. 

Presentació del llibre Bartomeu darder i 

pericàs, geòleg i mestre.

— Sala Prat de la Riba, 1 d’abril. 

Presentació del llibre estimat doctor/Ad-

mirat mestre. l’esperit d’una amistat en 

79 cartes, edició de Quim Torra. Amb la 

intervenció d’Amèlia Trueta; Pepa Do-

mingo, Fundació Pau Casals; Quim Torra, 

editor, i Salvador Giner, president de 

l’IEC.

— Sala Nicolau d’Olwer, 28 

d’abril. Presentació de l’edició en català 

del llibre el somni de monturiol. l’extra-

ordinària història de l’inventor del sub-

marí que volia salvar el món, de Matthew 

Stewart.

— Sala Puig i Cadafalch, 12 de 

maig. Presentació del llibre els futurs del 

català. un estat de la qüestió i una qües-

tió d’estat, a càrrec d’Emili Boix Fuster, 

coordinador del volum.

— Sala Nicolau d’Olwer, 12 de 

maig. Presentació del sisè volum de la 

revista catalana de pedagogia, a càrrec 

de Joan Mallart. Amb les intervencions 

d’Isidor Marí i de Miquel Strubell.

— Sala Pi i Sunyer, 26 de maig. 

Presentació del llibre Geografía del medio 

ambiente. el sistema Gtp: Geosistema, 

territorio y paisaje, de Claude Bertrand 

i Georges Bertrand. Amb la intervenció de 

Claude Bertrand, Joan-Manuel Soriano i 

Enric Mendizábal.

— Llibreria Altaïr, 28 de maig. 

Presentació dels volums i i ii de l’obra el 

sistema mèdic d’una societat africana. els 

evuzok del camerun, de Lluís Mallart. 

Amb la participació de Joan A. Argenter, 

director de la Càtedra UNESCO de Llen-

gües i Educació de l’Institut d’Estudis 

Catalans; el cineasta Ricardo Iscar, i 

Myriam Mallart, professora de la Univer-

sitat de Barcelona.

— Temple Romà de Vic, 28 de 

maig. Presentació del llibre estudi tipolò-

gic, ecològic i funcional de les pastures de 

la plana de Vic, de M. Carme Casas. Amb 

la intervenció de Jordi Baucells, director  

de la Secció de Patrimoni Natural del 

Patronat d’Estudis Osonencs; Josep Vigo, 
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catedràtic de botànica de la Universitat de 

Barcelona i president de la Secció de Cièn-

cies Biològiques de l’Institut d’Estudis 

Catalans, i M. Carme Casas, autora de 

l’obra.

— Sala Prat de la Riba, 8 de juny. 

Presentació de l’Atles de la nova ruralitat. 

L’acte fou presidit per Salvador Giner, 

president de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Hi intervingueren Francesc Cribillers, 

director de la Fundació Món Rural; Edu-

ard Trepat, tècnic de l’Àrea de Sociologia 

de la Fundació Món Rural, i Ignasi Aldo-

mà, professor del Departament de Geo-

grafia i Sociologia de la Universitat de 

Lleida.

— Sala Pere i Joan Coromines, 17 

de juny. Presentació del llibre de faristol 

de pau Villalonga. L’acte es clogué amb 

una actuació musical a càrrec d’un con-

junt vocal i un conjunt instrumental de 

l’Escola Superior de Música de Catalunya.

— Sala Pi i Sunyer, 22 de juny. 

Presentació del llibre el morfema ideolò-

gic, de Josep Àngel Mas, Universitat Po-

litècnica de València.

— Sala Prat de la Riba, 22 de 

juliol. Presentació del llibre Barcelona: la 

ciutat Vella i el poblenou: Assaig de geo-

logia urbana, d’Oriol Riba i Ferran Co-

lombo, editat per l’Institut d’Estudis 

Catalans i la Reial Acadèmia de Ciències 

i Arts de Barcelona. L’acte comptà amb 

la presència de Joaquim Nadal, conseller 

de Política Territorial i Obres Públiques de  

la Generaltiat de Catalunya.

Sessions inaugurals

— Sala Pi i Sunyer, 25 de setembre. 

Sessió inaugural del curs en recordança a 

Lluís Solé Sabarís (1908-1985), en ocasió 

del centenari del seu naixement. En el 

transcurs de l’acte es pronunciaren les 

conferències «La geomorfologia dels Pi-

rineus: aportacions del Dr. Solé i la seva 

escola», a càrrec de David Serrat, cate-

dràtic de geodinàmica de la Universitat 

de Barcelona i president de la Secció de 

Ciències i Tecnologia; «La personalitat 

humana i científica de Lluís Solé Sabarís», 

a càrrec de Joan Vila-Valentí, catedràtic 

emèrit de geografia de la Universitat de 

Barcelona i membre de la Secció de Filo-

sofia i Ciències Socials.

— Museu d’Història de Catalu-

nya, 8 d’octubre. Sessió inaugural del curs 

2008-2009. Lliçó inaugural: «Josep Irla, 

president de la Generalitat de Catalunya 

a l’exili», a càrrec de Mercè Morales.

— Sala Prat de la Riba, 13 d’oc-

tubre. Sessió inaugural del curs 2008-

2009, sota la presidència de José Montilla, 

president de la Generalitat de Catalunya. 

El discurs reglamentari versà sobre 

«L’evolució del paisatge mediterrani de 

ribera», a càrrec de Josep M. Panareda, 

membre de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials.

— Sala Pi i Sunyer, 21 d’octubre. 

Sessió inaugural del curs 2008-2009. 

Conferència «La crisi econòmica interna-

cional; i ara què?», a càrrec de Joaquim 

Muns, catedràtic emèrit de la Universitat 
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de Barcelona i exdirector executiu del 

Fons Monetari Internacional i del Banc 

Mundial.

— Sala Pi i Sunyer, 23 d’octubre. 

Sessió inaugural del curs 2008-2009. 

Conferència «El LHC: una Larga Historia 

Colectiva», a càrrec d’Enrique Fernández, 

catedràtic de la Universitat Autònoma de 

Barcelona i president del Comitè de Polí-

tica Científica del CERN.

— Reial Acadèmia de Medicina 

de Catalunya, 5 de novembre. Sessió inau-

gural del curs 2008-2009. Conferència 

«Com repartir punts uniformement a 

l’esfera», a càrrec de Joaquim Ortega, De- 

partament de Matemàtica Aplicada i 

Anàlisi de la Universitat de Barcelona.

— Sala Prat de la Riba, 6 de no-

vembre. Sessió inaugural del VII Col·loqui 

Internacional Verdaguer «La construcció 

contemporània del sistema lingüisticoli-

terari català».

— Universitat de Vic, 7 de no-

vembre. Sessió inaugural del VII Col·loqui 

Internacional Verdaguer «La construcció 

contemporània del sistema lingüistico-

literari català».

— Ajuntament de Folgueroles, 8 

de novembre. Sessió inaugural del VII 

Col·loqui Internacional Verdaguer «La 

construcció contemporània del sistema 

lingüisticoliterari català».

— Sala Prat de la Riba, 20 de 

novembre. Sessió inaugural del curs 

2008-2009 «La responsabilitat dels cien-

tífics davant els nous paradigmes de la 

recerca biomèdica del segle xxi», a càrrec 

de Jordi Camí, Parc de Recerca Biomèdi-

ca de Barcelona.

— Sala Prat de la Riba, 21 de 

novembre. Sessió inaugural del curs 

2008-2009. Taula rodona: «Generació 

digital», amb la participació d’Imma 

Tubella, rectora de la Universitat Oberta 

de Catalunya i responsable del projecte 

Comunicació PIC Catalunya; Carles Fei-

xa, professora d’antropologia social de la 

Universitat de Lleida, i Elisenda Ardèvol, 

professora dels estudis d’humanitats de la 

Universitat Oberta de Catalunya.

— Sala Pi i Sunyer, 2 de desem-

bre. Sessió inaugural del curs 2008-2009 

«L’analogia com a mecanisme quasi únic 

de la cognició», a càrrec d’Enric Casaban, 

president de la Societat de Filosofia del 

País Valencià.

— Sala Pi i Sunyer, 9 de desem-

bre. Conferència «Els boscos de Catalunya 

s’assequen? Evidències recents», a càrrec 

de Carles Gracia, Departament d’Ecolo-

gia, Facultat de Biologia, Universitat de 

Barcelona i Centre de Recerca Ecològica 

i Aplicacions Forestals (CREAF), Univer-

sitat Autònoma de Barcelona.

Col·loquis

— Universitat de Barcelona, 1 d’octubre. 

Col·loqui internacional sobre «Èsquil: 

ecdòtica i interpretació».

— Sala Nicolau d’Olwer, 2 d’oc-

tubre. Col·loqui internacional sobre «Ès-

quil: ecdòtica i interpretació».
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— Sala Nicolau d’Olwer, 31 d’oc-

tubre. Col·loquis del curs 2008-2009: 

«Fossils from the Montaña Mágica. The 

Sierra de Atapuerca and the rise of Spa-

nish Paleoanthropology», a càrrec d’Oli-

ver Hochadel, Centre d’Estudis d’Història 

de les Ciències, Universitat Autònoma de 

Barcelona.

— Sala Nicolau d’Olwer, 3 de 

novembre. Col·loqui internacional sobre 

«La concepció de l’espai a Grècia: qües-

tions metodològiques i perspectives inter-

disciplinàries». Jornades d’homenatge a 

J.-P. Vernant i P. Vidal-Naquet.

— Sala Pi i Sunyer, 12 de desem-

bre. Col·loquis del curs 2008-2009: «En-

tre commerce et mathématiques: l’exem-

ple des arithmétiques franco-occitanes du 

xve siècle», a càrrec de Maryvonne Spies-

ser, Universitat Paul Sbatier, Tolosa 

(França).

— Sala Nicolau d’Olwer, 16 de 

gener. Col·loquis del curs 2008-2009: «El 

debate sobre el papel de las matemáticas 

en la formación de los ingenieros deci-

monónicos», a càrrec de Guillermo Lusa, 

Universitat Politècnica de Catalunya.

— Sala Nicolau d’Olwer, 13 de 

febrer. Col·loquis del curs 2008-2009: 

«¿Cómo escribir la historia de la aneste-

sia?», a càrrec de Javier Moscoso, Institut 

de Filosofia, CSIC.

— Sala Nicolau d’Olwer, 27 de 

març. Col·loquis del curs 2008-2009: 

«Specialists and Generalists in the Era of 

biomedicine», a càrrec de George Weisz, 

Estudis Socials de Medicina, Universitat 

McGill, Montreal (Canadà).

— Sala Nicolau d’Olwer, 17 

d’abril. Col·loquis del curs 2008-2009: 

«Paisajes tecnológicos del fascismo», a 

càrrec de Tiago Saraiva, Universitat de 

Lisboa (Portugal).

Debats

— Sala Prat de la Riba, 29 d’abril. 21è 

Debat de Química.

Taules rodones

— Sala Pere i Joan Coromines, 27 de 

novembre. «La comunicació local a Ca-

talunya: reptes i aportacions», amb la 

intervenció de Josep Àngel Guimerà, 

Santiago Ramentol i Xavier Sitjà. 

— Sala Pi i Sunyer, 27 de novem-

bre. «Els efectes del trencament del ma-

trimoni i de les unions estables de parella. 

Projecte del llibre segon del Codi civil 

(capítols iii i iv)», amb la intervenció 

d’Helena Lauroba, professora titular de 

dret civil de la Universitat de Barcelona i 

membre de l’Observatori de Dret Civil de 

Catalunya, i Marisa Palay, advocada i 

membre de l’Associació Catalana de Do-

nes Juristes.

— Sala Pere i Joan Coromines, 22 

de gener. Acte acadèmic en memòria 

d’Artur Saurí del Río, que fou vicepresi-

dent de la Societat Catalana d’Economia 

i vicedegà i degà del Col·legi d’Economis-

tes de Catalunya. Taula rodona «Recor-

dant en particular les seves trajectòries 
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professional, associativa i acadèmica», 

amb les intervencions respectives de Fran-

cesc Cabana, Joan B. Casas i Ferran Si-

cart. Cloenda de l’acte a càrrec d’Antoni 

Castells, conseller d’Economia i Finances 

de la Generalitat de Catalunya.

— Sala Prat de la Riba, 31 de 

març. Cicle d’actes en ocasió d’haver-se 

complert el 2008 els vint-i-cinc anys de la 

Llei de normalització lingüística. Taula 

rodona a càrrec d’Aina Moll, Miquel Re-

niu, Lluís Jou, Miquel Pueyo i Bernat Joan.

— Sala Nicolau d’Olwer, 16 

d’abril. «Maria Àngels Anglada a l’Institut 

d’Estudis Catalans», amb la participació 

de Joan A. Argenter, Joan Martí i Castell, 

Carles Miralles i Mariàngela Vilallonga, 

membres de la Secció Filològica de l’IEC.

— Sala Puig i Cadafalch, 28 

d’abril. «25 anys de normalització lin-

güística. Un balanç des de la sociolin-

güística». Amb la participació de Rafel 

Torner, Isidor Marí i Albert Fabà.

Jornades

— Auditori Caixa Penedès, 19 de setem-

bre. Acte inaugural de les XX Jornades 

d’Estudis Penedesencs dedicades al tema 

«El patrimoni penedesenc». Conferència 

«Cent anys de l’Institut d’Estudis Cata-

lans», a càrrec d’Albert Balcells, membre 

de la Secció Històrico-Arqueològica. 

Presentació de l’exposició itinerant «Ins-

titut d’Estudis Catalans avui», a càrrec de 

Salvador Alegret, vicepresident de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans.

— Sala Prat de la Riba, 20 de 

setembre. Cinquena Jornada d’Ensenya-

ment de les Matemàtiques «La competèn-

cia matemàtica».

— Sala Prat de la Riba, 15 d’oc-

tubre. V Jornada de Física i Química a 

l’IEC, dedicada a la nova matèria de 

batxillerat «Ciències per al món contem-

porani».

— Sala Pere i Joan Coromines, 15 

i 16 d’octubre. Jornades «International 

bladder cancer network».

— Sala Nicolau d’Olwer, 25 d’oc-

tubre. VIII Jornades de la FOCIR «La 

dimensió internacional de les organitza-

cions catalanes: reptes de la diplomàcia 

pública».

— Universitat de València, 25 

d’octubre. Jornada d’actualització cientí-

fica per a professorat de secundària i 

batxiller dins la Setmana de la Ciència  

i la Tecnologia de la Universitat de Valèn-

cia 2008.

— Centre de Cultura Contempo-

rània de Barcelona, 14, 18 i 21 de novem-

bre. Jornades d’informació i debat «Els 

organismes modificats genèticament: en 

sabem prou?».

— Sala Prat de la Riba, 17 i 18 

de novembre. VIII Jornada de Virologia 

«Quasispecies: past, present and future, 

30th aniversary».

— Sala Pere i Joan Coromines, 19 

de novembre. VI Jornada de Fisiologia 

Vegetal.

— Sala Prat de la Riba, 19 de 
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novembre. Jornada sobre «Diàleg inter-

cultural: experiències i propostes».

— Sala Prat de la Riba, 24 de 

novembre. Jornada de portes obertes a 

l’IEC «Darwin a l’escola». Jornada per  

a estudiants de batxillerat en commemo-

ració de la publicació del llibre on the 

origin of species, de Charles Darwin.

— Sala Prat de la Riba, 25 de 

novembre. V Jornada CREAF-SCB-ICHN 

«Perspectives en l’ús de l’aigua als ecosis-

temes terrestres».

— Casa de Cultura Marqués de 

González de Quirós de Gandia, 27 i 28  

de novembre. Commemoració del vuitè 

centenari del naixement de Jaume I. Jorna-

des sobre «El món de la cultura a l’època de 

Jaume I. L’expansió territorial a València».

— Universitat Rovira i Virgili, 28 

i 29 de novembre. Secció de Viticultura i 

Enologia. Jornada sobre «Descobrir la 

Denominació d’Origen del Montsant en 

directe».

— Sala Prat de la Riba, 28 de 

novembre. Jornada anual conjunta amb 

la Secció de Senyalització Cel·lular i Me-

tabolisme i la Secció de Biologia Molecu-

lar del Càncer «Migració cel·lular i metàs-

tasi».

— Centre de Cultura Contempo-

rània, 29 de novembre. 5è Matinal de 

l’Evolució «El llarg viatge de l’espècie 

humana».

— Centre de Lectura de Reus, 13 

de desembre. 4a jornada sobre «Paisatge 

i formes de vida a través de la literatura».

— Sala Pere i Joan Coromines, 29 

i 30 de gener. Segones Jornades Catalanes 

de Revistes Científiques.

— Sala Pi i Sunyer, 5 de febrer. 

4a Jornada Científica sobre Cultures 

Medievals.

— Universitat Internacional de 

Catalunya, 6 i 7 de febrer. Jornada d’Es-

tudis «Diàleg sobre solidaritat: individu i 

comunitat».

— Sala Puig i Cadafalch de l’IEC, 

6 de febrer. Jornada d’Estudis «Diàleg 

sobre solidaritat: individu i comunitat».

— Sala Prat de la Riba, 12 de 

febrer. 2a Jornada de portes obertes a 

l’IEC «Darwin a l’escola». Jornada per a 

estudiants de batxillerat en commemora-

ció del naixement de Charles Darwin.

— Universitat Internacional de 

Catalunya, 21 de febrer. IV Jornades  

de Biologia Molecular i Cel·lular per a 

professors d’ensenyament secundari. 

Coordinadora: Núria Casals, Àrea de Bi-

ologia Molecular i Cel·lular, Universitat 

Internacional de Catalunya.

— Sala Pi i Sunyer, 5 de març. 

Jornades commemoratives del 50è aniver-

sari del Congrés d’Ex-libris de Barcelona. 

I Jornada Taula rodona «El Congrés i les 

sigles Barcelona». Hi intervingueren Fran-

cesc Fontbona, Josep Maria Cadena, 

Maria-Carme Illa i Joan Lluís de Yebra.

— Sala Pi i Sunyer, 12 de març. 

Jornades commemoratives del 50è aniver-

sari del Congrés d’Ex-libris de Barcelona. 

II Jornada Taula rodona «Els artistes del 
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Congrés». Hi intervingueren Francesc 

Xavier Puig, Teresa Costa, Joan Roig, 

Núria Terradas i Rosa Vives.

— Sala Pi i Sunyer, 19 de març. 

Jornades commemoratives del 50è aniver-

sari del Congrés d’Ex-libris de Barcelona. 

III Jornada Taula rodona «El futur de 

l’ex-librisme». Hi intervingueren Marià 

Casas, Josep Manzano, Víctor Oliva, Pilar 

Vélez i Marc Ignasi Corral.

— Sala Prat de la Riba, 18 d’abril. 

2a Jornada de Bioquímica del Benestar, a 

càrrec de Josep Clotet, Universitat Inter-

nacional de Catalunya, Sant Cugat del 

Vallès.

— Sala Pi i Sunyer, 20 d’abril. 

Diàlegs Ambientals 09. 1es jornades 

d’anàlisi i debat sobre ciències ambientals. 

Primera sessió: «Riscos ambientals», a 

càrrec d’Anna Ribas, Universitat de Giro-

na, i Joan Manuel Vilaplana, geòleg. Mo-

derador: David Serrat, president de la 

Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC.

— Sala Pi i Sunyer, 28 d’abril. 

Diàlegs Ambientals 09. 1es jornades 

d’anàlisi i debat sobre ciències ambientals.

Segona sessió: «Model socioeconòmic», a 

càrrec de Marcel Coderch, membre del 

Consell Assessor per al Desenvolupament 

Sostenible de la Generalitat de Catalunya, 

secretari de l’Associació per a l’Estudi dels 

Recursos Energètics i vicepresident de la 

Comissió del Mercat de Telecomunicaci-

ons, i Jordi Pigem, Premi de Filosofia de 

l’IEC el 1999 i assessor del futur Museu 

del Paisatge de Catalunya.

— Sala Pi i Sunyer, 29 d’abril. 1a 

Jornada sobre Sostenibilitat i Canvi Cli-

màtic. En commemoració del Dia de la 

Terra.

— Auditori Caixa Girona, 30 

d’abril. 11a Jornada de Biologia de la 

Reproducció.

— Sala Pi i Sunyer, 5 de maig. 

Diàlegs Ambientals 09. 1es jornades 

d’anàlisi i debat sobre ciències ambientals. 

Tercera sessió: «Model territorial», a càr-

rec de Sito Alarcón, biòleg i vicegerent de 

Barcelona Regional, i Xavier Mayor, biò-

leg. Moderadora: Margarita Castañer, 

presidenta de la Societat Catalana d’Or-

denació del Territori.

— Sala Prat de la Riba, 8 de 

maig. Jornada «Mercè Rodoreda».

— Sala Pi i Sunyer, 12 de maig. 

Diàlegs Ambientals 09. 1es jornades 

d’anàlisi i debat sobre ciències ambientals. 

Quarta sessió: «Comunicació ambiental», 

a càrrec de Josep Espuga, sociòleg, i Ma-

ria Josep Picó, periodista. Moderador: 

Joan Carles Peris, presentador i editor dels 

telenotícies dels caps de setmana de Tele-

visió de Catalunya.

— Universitat de València, 16 de 

maig. 6è Matinal de l’Evolució, Jornada 

d’actualització científica per a professorat 

d’ensenyament secundari i batxillerat.

— Sala Pi i Sunyer, 19 de maig. 

Diàlegs Ambientals 09. 1es jornades 

d’anàlisi i debat sobre ciències ambientals. 

Cinquena sessió: «Model hídric», a càrrec 

de Pedro Arrojo, Universitat de Saragossa, 
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i David Saurí, Universitat Autònoma de 

Barcelona. Moderador: Sergi Cantó, pre-

sident del Col·legi d’Ambientòlegs de 

Catalunya.

— Universitat de Barcelona, 29 

de maig. 7a Jornada de la SCATERM 

«Terminologia i documentació».

— Universitat Rovira i Virgili, 12 

i 13 de juny. Jornades de la Secció Filolò-

gica de l’IEC a Tarragona organitzades 

amb la Universitat Rovira i Virgili, amb 

col·laboració de l’Ajuntament i la Diputa-

ció de Tarragona i el Consell Comarcal del 

Tarragonès.

— Sala Prat de la Riba, 25 i 26 

de juny. XVII Jornades de Biologia Mole-

cular.

— Sala Pere i Joan Coromines, 6 

de juliol. IX Jornada de Biologia Evolutiva.

— Liceu Renouvier, Prada de 

Conflent, 22 d’agost. XXIV Jornada 

d’Agricultura a Prada - Universitat Cata-

lana d’Estiu «Crisi alimentària o especu-

lació alimentària».

Altres

— Servei de Difusió Interior, Institut 

d’Estudis Ilerdencs, 16, 17, 18 i 19 de 

setembre. Simposi Internacional «L’Es-

glésia en temps de Jaume I».

— Sala Pi i Sunyer, 18 i 19 de 

setembre. Sessió de treball en ocasió del 

setantè aniversari de José Casas-Vázquez 

«Temperature in non-equilibrium 

system». Coordinadors: David Jou i Vicenç 

Méndez.

— Sala Nicolau d’Olwer, 24, 25 i 

26 de setembre. Sessió de treball «ESF 

Exploratory Workshop on Computational 

disease Modeling».

— Sala Pere i Joan Coromines, 25 

de setembre. Cicle «Projeccions de Foto-

grafia de Natura». Projecció sobre «El riu 

és viu. El Llobregat des d’Albufera fins al 

Delta», a càrrec de Joan Guillamat.

— Sala Nicolau d’Olwer, 27 de 

setembre. Sessió de treball «Poden les 

matemàtiques ajudar la recerca en bio-

medicina?».

— Sala Nicolau d’Olwer, 29 de 

setembre. Acte d’inauguració de l’exposi-

ció «25 anys de les publicacions del 

Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre». 

Acabat l’acte, els membres de la taula  

i els assistents visitaren l’exposició del 

pati.

— Sala Prat de la Riba, 10 d’oc-

tubre. Acte d’homenatge a Mercè Rodore-

da, 1908-2008, amb motiu de la comme-

moració del naixement de l’autora. L’acte 

fou presidit per Salvador Giner, president 

de l’Institut d’Estudis Catalans, i comptà 

amb l’assistència de Joan Manuel Tresser-

ras, conseller de Cultura i Mitjans de Co-

municació de la Generalitat de Catalunya. 

Lectura de textos de Mercè Rodoreda, a 

càrrec d’Enric Casassas, i interpretació 

musical de Pascal Comelade, al pati.

— Sala Prat de la Riba, 21 i 22 

d’octubre. Workshop sobre «Plant func-

tional genomics: from model plants to real 

crops».
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— Sala Nicolau d’Olwer, 22 d’oc-

tubre. Acte inaugural de l’exposició «Els 

arxius de Joan Fuster».

— Hall de l’edifici polivalent, 

Universitat de Lleida, del 27 d’octubre al 

16 de novembre. Exposició sobre «Metges 

catalans a l’exili».

— Sala Prat de la Riba i Sala 

Nicolau d’Olwer, 28 i 29 d’octubre. VII 

Simposi de Neurobiologia Experimental.

— Sala Pi i Sunyer, 5 de novem-

bre. Acte inaugural de l’exposició «Fer 

país, conèixer món». En acabar l’acte, 

visita a l’exposició al claustre de la plan-

ta baixa.

— Sala Pi i Sunyer, 10 de novem-

bre. Projecció del documental ser Joan 

fuster, produït pel Taller d’Audiovisuals 

i la Càtedra Joan Fuster de la Universitat 

de València. En el mateix acte presentació 

del llibre d’entrevistes amb el mateix títol.

— Sala Prat de la Riba, 10 de 

novembre. Inauguració de l’exposició 

«Realitat i vitalitat de la llengua catala-

na», a càrrec de Joan Martí i Castell, 

president de la Secció Filològica; Elisenda 

Romeu, presidenta de la Federació d’Or-

ganitzacions per la Llengua Catalana 

(FOLC), i Jordi Solé, comissari de l’expo-

sició. Cloenda de l’acte de Bernat Joan, 

secretari de Política Lingüística de la 

Generalitat de Catalunya.

— Sala Prat de la Riba, 11 de 

novembre. Sessió en memòria de Rafael 

Caria (l’Alguer, 1941-2008), membre 

corresponent de l’IEC. Amb la presència 

de Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresi-

dent del Govern de la Generalitat de 

Catalunya, i la participació de Pere Lluís 

Alvau, periodista i promotor cultural; 

Luca Scala, coordinador del Centre de 

Recursos Pedagògics Maria Montessori; 

August Bover, president de la Societat 

Catalana de Llengua i Literatura de l’IEC; 

Joan Martí i Castell, president de la Secció 

Filològica de l’IEC, i Salvador Giner, 

president de l’Institut d’Estudis Catalans.

— Sala Prat de la Riba, 12, 13 i 

14 de novembre. VI Reunió del Grup de 

Microbiologia Industrial i Biotecnologia 

Microbiana de la Societat Espanyola de 

Microbiologia.

— Sala Pi i Sunyer, 13 de novem-

bre. Sessió sobre cartells i etiquetes ali-

mentàries: abans i ara. Amb la interven-

ció de Víctor Gómez, coordinador del 

projecte BioPol Parc Científic de la Salut, 

Universitat de Barcelona, historiador i 

autor de l’exposició «Anuncis», i Claudi 

Mans, catedràtic del Departament d’En-

ginyeria Química de la Universitat de 

Barcelona i autor del llibre els secrets de 

les etiquetes.

— Sala Nicolau d’Olwer, 13 de 

novembre. Grup de treball Societat Cata-

lana de Fotògrafs de la Natura. Cicle 

«Projeccions de Fotografia de Natura»: 

malvines, a càrrec de Jordi Xampeny i 

Antoni Fernández.

— Casa de la Cultura, 14 i 15 de 

novembre. La Secció Filològica de l’IEC 

a Benavarri.

07 Memoria 2008-2009 (311-362).indd   356 10/03/16   09:53



A
ss

e
ss

o
r

A
m

e
n

t
, 

p
r

o
m

o
c

ió
 i

 d
if

u
si

ó
 d

e
 l

A
 r

e
c

e
r

c
A

357

— Sala Pere i Joan Coromines, 17 

de novembre. Sessió de recepció del mem-

bre numerari de la Secció de Ciències 

Biològiques Joan Jofre. Discurs de recep-

ció sobre el tema canvi climàtic i malati-

es infeccioses.

— Sala Nicolau d’Olwer, 19, 20 i 

27 de novembre. Curs de màrqueting 

farmacèutic.

— Sala Pere i Joan Coromines, 

22 de novembre. Sessió: «De la mesu- 

ra del meridià de París a la geodèsia 

d’avui». En commemoració dels dos-

cents anys de les mesures del meridià 

fetes per Francesc Aragó.

— Facultat de Veterinària, Uni-

versitat Autònoma de Barcelona (Bella-

terra), del 25 al 28 de novembre. VII 

Workshop sobre «Mètodes ràpids i auto-

matització en microbiologia alimentària».

— Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeria Agrària, Universitat de Lleida, 

27 de novembre. VIII Memorial Enric 

Casassas Biotecnologia industrial.

— Facultat de Lletres, Universi-

tat de Girona, 1 i 2 de desembre. Congrés 

en commemoració del vuitè centenari del 

naixement de Jaume I «Economia rural i 

articulació urbana. Jaume I, família  

i Cort».

— Sala Nicolau d’Olwer, 2 de 

desembre. Acte d’homenatge a Marc-Au-

reli Vila i Comaposada (1908-2001), soci 

fundador i honorari de la Societat Catala-

na de Geografia, en ocasió del centenari 

del seu naixement. Amb la intervenció de 

Joan Vilà-Valentí, membre de l’Institut 

d’Estudis Catalans; Juliette Vila Sinclair-

Spence, néta del geògraf, i Josep-Lluís 

Carod-Rovira, vicepresident del Govern 

de la Generalitat de Catalunya.

— Matí: Aula capella de l’Escola 

Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial 

de Barcelona (ETSEIB). Tarda: Sala Ni-

colau d’Olwer, 16 de gener. Congrés In-

ternacional «L’àlgebra a la península 

Ibèrica en el segle xvi. Pedro Núñez 

(1502-1578)».

— Sala Pi i Sunyer, 26 de gener. 

Comunicació científica: són segurs els 

aliments que mengem?, a càrrec d’Abel 

Mariné, membre de la Secció de Ciències 

Biològiques i catedràtic de nutrició i bro-

matologia de la Facultat de Farmàcia, 

Universitat de Barcelona.

— Sala Pere i Joan Coromines / 

Pati, 2 de febrer. Inauguració de l’expo-

sició «Universitat Catalana d’Estiu, Prada 

(Conflent), 1969-2008. 40 anys».

— Parc Científic de Barcelona, 7 

de febrer. III Matinal de Noves Tecnolo-

gies en Microscòpia Electrònica, «Reco-

neixement molecular in situ, criomicros-

còpia i tomografia». Coordinadora: Neus 

Cols, Departament de Genètica, Univer-

sitat de Barcelona.

— Sala d’actes, Institut Cavani-

lles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva 

(València), 11 i 12 de febrer, Dia Darwin.

— Sala Prat de la Riba, 12 de 

febrer. Sessió de recepció del membre 

numerari Joaquim Arnau Querol. Discurs 
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de recepció sobre la integració acadèmi-

ca i social dels alumnes nouvinguts a 

l’aula ordinària: un estudi de casos. Res-

posta de Josep González-Agàpito, membre 

numerari de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials.

— Antiga seu del Centre Tecno-

lògic Forestal de Catalunya, 28 de febrer 

i 1 de març. Cursos naturalistes del 2009. 

Curs «Identificació de rastres i seguiment 

de fauna a la neu», a càrrec de David 

Guixé, biòleg.

— Pati, del 3 al 6 de març. Expo-

sició experimental de Física, 2a edició «La 

Física és a la base de tot».

— Sala Puig i Cadafalch, 11 de 

març. Secció de Viticultura i Enologia  

de la Institució Catalana d’Estudis Agra-

ris. Tast sobre la garnatxa i el terrer.

— Sala Prat de la Riba, 13 de 

març. Lliurament de premis de l’Olimpí-

ada de Física i dels treballs de recerca de 

batxillerat 2008.

— Universitat de Vic, edifici de la 

Torre dels Frares, 21 i 22 de març. Cursos 

naturalistes del 2009. «Curs pràctic sobre 

conservació de rapinyaires nocturns: el cas 

del mussol comú a la Plana de Vic», a càr-

rec de Jordi Baucells, Hugo Framis, Guillem 

Mas, Grup de treball del mussol comú en el 

projecte Rapinyaires Nocturns de Catalu-

nya, Projecte Mussol del Grup de Natura-

listes d’Osona (GNO-ICHN), i Gregori 

Conill, Projecte Mussol del GNO-ICHN.

— Sala Nicolau d’Olwer, 23, 24, 

25 i 26 de març. Secció de Biologia i In-

dústria de la Societat Catalana de Biolo-

gia. Curs d’introducció a la indústria 

alimentària: «El departament de qualitat 

a la petita i mitjana empresa».

— Diversos espais de Catalunya, 

País Valencià i Illes Balears, 25 de març. 

Celebració de les Proves Cangur 2009 a 

Catalunya, País Valencià i Illes Balears.

— Sala Pere i Joan Coromines, 26 

de març. Sessió de recepció de la membre 

numerària de la Secció Maria Corominas. 

Discurs de recepció sobre el tema televisió 

local a catalunya. Resposta de Miquel de 

Moragas, membre numerari de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials.

— Sala Nicolau d’Olwer, 2 

d’abril. Acte d’inauguració de l’exposició 

«Maria Àngels Anglada 1930/1999. Vida 

i obra».

— Sala Prat de la Riba, 15 d’abril. 

Sessió de recepció del membre numerari 

de la Secció, Jaume de Puig i Oliver. Dis-

curs de recepció sobre Ambigüitats i pa-

radoxes sibiudianes.

— Aula Magna, Facultat de Bio-

logia, Universitat de Barcelona, 16 d’abril. 

Simposi sobre «La teoria de l’evolució en 

el segle xxi»

— Sala Prat de la Riba, 22 d’abril. 

Acte de lliurament dels Premis Sant Jordi 

2009 de l’IEC.

— Atri de la Casa de Convales-

cència, 23 d’abril. Homenatge a l’escrip-

tora M. Àngels Anglada. Cantata infantil 

les veus misterioses, amb text de Maria 

Àngels Anglada i música de Josep Bau-
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cells, dirigida per Santi Escura i interpre-

tada pel cor infantil i grup orquestral 

Versatile 09, del Casino Menestral Figue-

renc.

— Museu Comarcal de Ciències 

Naturals, 25 i 26 d’abril. Cursos natura-

listes del 2009. Curs «Els últims dinosau-

res d’Europa», a càrrec de Bernat Vila, 

investigador de l’Àrea de Recerca del 

Mesozoic, Institut Català de Paleontolo-

gia; Violeta Riera, Departament de Geo-

logia, Universitat Autònoma de Barcelona, 

i Rodrigo Gaete, Museu d’Isona i Conca 

Dellà.

— Auditori del Centre de Cultures 

i Cooperació Transfronterera del Campus 

de Cappont, Universitat de Lleida, 29 

d’abril. sonets: Música i literatura. Arqui-

tectura i Territori. Lleida, Primavera-

Tardor 2009. Sessió «Alfabets de futur», 

per Feliu Ventura.

— Sala Pi i Sunyer, 7 de maig. 

Curs «Estudis recents en hidrologia fluvi-

al i transport de sediment», a càrrec de 

Luis Outeiro, investigador del Departa-

ment de Geografia Física i Anàlisi Geo-

gràfica Regional de la Universitat de 

Barcelona, i de Joaquim Farguell, tècnic 

de l’Agència Catalana de l’Aigua i profes-

sor de la Universitat de Barcelona. Coor-

dinador: Xavier Úbeda, professor de geo- 

grafia de la Universitat de Barcelona.

— Sala Prat de la Riba, 12 de 

maig. Lliurament de premis dels XVI 

Problemes a l’esprint segon cicle d’ESO i 

batxillerat

— Sala Pi i Sunyer, 14 de maig. 

Curs «Estudis recents en hidrologia fluvi-

al i transport de sediment», a càrrec de 

Joan Estrany, investigador del Departa-

ment de Ciències de la Terra de la Uni-

versitat de les Illes Balears, i de Damià 

Vericat, investigador del Centre Tecnolò-

gic Forestal de Catalunya. Coordinador: 

Xavier Úbeda, professor de geografia de 

la Universitat de Barcelona.

— Institut Menorquí d’Estudis, 

21, 22 i 23 de maig. 5a Escola Europea 

de Primavera d’Història de la Ciència i 

Popularització: Workshop Internacional 

radioactivity in the public sphere. Amb 

la intervenció de Xavier Roqué, Centre 

d’Història de la Ciència (CEHIC), Uni-

versitat Autònoma de Barcelona; Melissa 

Smith, Universitat de Manchester; Soraya 

Boudia, Universitat Louis Pasteur, Estras-

burg; Alfredo Menéndez-Navarro, Univer-

sitat de Granada, i Bruno Strasser, Uni-

versitat de Yale.

— Cases d’en Puig, 23 i 24 de 

maig. Cursos naturalistes del 2009. Curs 

«Iniciació a la fotografia de la natura», a 

càrrec d’Albert Masó, biòleg i fotògraf de 

natura, Societat Catalana de Fotògrafs  

de Natura - Institució Catalana d’Història 

Natural, i Roberto Bueno, fotògraf de 

natura, Societat Catalana de Fotògrafs  

de Natura - Institució Catalana d’Història 

Natural.

— Sala Puig i Cadafalch, 25, 26, 

27, 28 i 29 de maig. Curs «Gestió de 

projectes de recerca i desenvolupament».
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— Auditori de l’Àgora Jordi Rubió 

i Balaguer, Campus de la Ciutadella, Uni-

versitat Pompeu Fabra, 25 de maig. Acte 

de lliurament de premis de les Proves Can-

gur 2009. L’acte fou presidit per José Mon-

tilla, president de la Generalitat de Catalu-

nya, i comptà amb la presència de Josep 

Joan Moreso, Rector Magnífic de la Univer-

sitat Pompeu Fabra, i Salvador Giner, 

president de l’Institut d’Estudis Catalans.

— Pati de l’Institut d’Estudis 

Ilerdencs, 27 de maig. sonets: Música i 

literatura. Arquitectura i Territori. Lleida, 

Primavera-Tardor 2009. Sessió «Lletres 

d’aigua», per Jesús Fusté.

— Sala Prat de la Riba, 27, 28 i 

29 de maig. 4th Meeting of the Intra- 

cellular Proteolysis Network.

— Sala Pi i Sunyer, 28 i 29 de 

maig. «Primavera Pedagògica».

— Sala Pere i Joan Coromines, 28 

de maig. Inauguració de l’exposició «Mi-

rades creuades: Miquel Martí i Pol i An-

toni Miró».

— Sala Pi i Sunyer, 2, 3, 4 i 5 de 

juny. Curs bàsic d’estadística.

— Sala Nicolau d’Olwer, 12 de 

juny. Cicle «Projeccions de Fotografia  

de Natura»: estiu àrtic - expedició a 

l’arxipèlag svalbard, a càrrec d’Hèlios 

Dalmau, Roger Eritja, Pau Núñez, Miguel 

A. Pedrera i Jordi Xampeny.

— Sala Nicolau d’Olwer, 15 de 

juny. Comunicació científica: la sobre-

pesca, a càrrec de Jordi Lleonart, membre 

de l’IEC.

— Sala Prat de la Riba, 17 de 

juny. Sessió conjunta «La reintroducció 

de grans vertebrats a Catalunya: bases 

biològiques i ecològiques». Hi intervin-

gueren: Eduard Durany, Thalassia Estudis 

Ambientals; Carme Rossell, Minuartia, i 

Santiago Palazón, Servei de Protecció de 

la Fauna, Flora i Animals de Companyia, 

Departament de Medi Ambient i Habitat-

ge, Generalitat de Catalunya.

— Claustre de la Seu Vella (Llei-

da), 17 de juny. sonets: Música i literatu-

ra. Arquitectura i Territori. Lleida, Pri-

mavera-Tardor 2009. Sessió «L’escriptor 

inexistent», per Montse Castellà (Terres 

d’Ebre).

— Sala Prat de la Riba, 18 de 

juny. Sessió de recepció del membre cor-

responent de la Secció Ambler H. Moss. 

Discurs de recepció sobre la situació de 

catalunya en el marc de les actuals rela-

cions internacionals. Resposta de Josep 

M. Casasús, membre numerari de la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials.

— Casa del Parc Nacional d’Es-

pot (Espot), 4 i 5 de juliol. Cursos natu-

ralistes del 2009. Curs «Biologia i conser-

vació dels tetraònids als Pirineus», a 

càrrec de Jordi Canut, tècnic de fauna del 

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 

Sant Maurici.

— Sala Pi i Sunyer, 6 de juliol. 

Curs d’actualització sobre «Eros: Aspectes 

de l’amor en el món antic». Sessió «Eros 

en las cosmogonías: presencia y figuras», 

a càrrec de Natàlia Palomar. «Sexe, ferti-
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litat i folklore», a càrrec de Montserrat 

Camps.

— Sala Pi i Sunyer, 7 de juliol. 

Curs d’actualització sobre «Eros: Aspectes 

de l’amor en el món antic». Sessió «Eros, 

un mite canviant», a càrrec de Jordi Pà-

mias. «El melodioso erotismo del mons-

truo», a càrrec d’Anna Iriarte.

— Claustre de la Biblioteca Pú-

blica (Lleida), 8 de juliol. sonets: Música 

i literatura. Arquitectura i Territori. Llei-

da, Primavera-Tardor 2009. Sessió «Po-

etes a la Franja» per Duo Recapte (la 

Franja).

— Sala Pi i Sunyer, 8 de juliol. 

Curs d’actualització sobre «Eros: Aspectes  

de l’amor en el món antic». Sessió «Eros a  

la comèdia mitjana: aspectes i imatges», 

a càrrec de Rubén Montañés. «L’amor en 

la poesia hel·lenística», a càrrec de Carles 

Garriga.

— Sala Pi i Sunyer, 9 de juliol. 

Curs d’actualització sobre «Eros: Aspectes 

de l’amor en el món antic». Sessió «El 

amor en los poemas épicos de Apolonio 

de Rodas y Nono de Panópolis», a càrrec 

de Guillermo Montes. «L’amor en la novel-

la grega: entre la malaltia i la passió», a 

càrrec de Carles Miralles.

— Sala Pi i Sunyer, 13 de juliol. 

Curs d’actualització sobre «Eros: Aspectes 

de l’amor en el món antic». Sessió «Eros i 

Tànatos», a càrrec de Montserrat Jufresa. 

«Amors agraciats i amors desgraciats a la 

poesia bucòlica», a càrrec de Xavier Espluga.

— Sala Pi i Sunyer, 14 de juliol. 

Curs d’actualització sobre «Eros: Aspectes 

de l’amor en el món antic». Sessió «Plató: 

amor i filosofia», a càrrec de Jordi Sales. 

«Amor i philia en Aristòtil», a càrrec de 

Miguel Candel.

— Sala Pi i Sunyer, 15 de juliol. 

Curs d’actualització sobre «Eros: Aspectes 

de l’amor en el món antic». Sessió «Hele-

na tràgica», a càrrec de Jaume Almirall. 

«seruitium amoris a l’elegia llatina», a 

càrrec de Josep Maria Escolà.

— Sala Pi i Sunyer, 16 de juliol. 

Curs d’actualització sobre «Eros: Aspectes 

de l’amor en el món antic». Sessió «La 

tradició contemporània de l’eros grec», a 

càrrec de Pau Gilabert. «L’Amor en les 

metamorfosis d’Ovidi», a càrrec de Noemí 

Moncunill.
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