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Les societats filials tenen per objectiu el 

conreu d’una o de diverses especialitats 

científiques o culturals. Són part integrant 

de l’estructura acadèmica i organitzati- 

va de l’IEC com a entitats autònomes, i 

estan adscrites a una de les cinc seccions.

Les societats filials es regeixen per 

una reglamentació pròpia. Els presidents 

de les societats filials, durant l’exercici 

reglamentari de llur càrrec, assisteixen a 

les reunions de la Secció corresponent i 

als plens de l’Institut.

El president de l’IEC, els presi-

dents de les societats filials i els delegats 

que hi té l’Institut constitueixen la Comis-

sió de les Societats Filials, la qual s’ha de 

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

per tal de tractar els afers d’interès comú, 

d’acord amb el que estableix l’article 72 

del Reglament de règim interior.

A continuació, hi ha la relació 

d’activitats de les societats, ordenades 

segons l’any de creació.

VIII.   Societats filials
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Institució Catalana d’Història Natural

Any de fundació:  1899*

Junta Directiva

Fins al 30 de maig de 2012

Presidència: Josep M. Ninot Sugrañes

Vicepresidència: Xavier Escuté Gasulla

Secretaria: Moisès Guardiola Bufí

Tresoreria: Joan Pino Vilalta

Vocalies: Òscar Alomar Kurz

 Roser Campeny Valls

 Eulàlia Comas Lamarca

 Pere Luque Pino

 Marc Martín Pérez

 Oriol Oms Llobet

 Delfí Sanuy Castells

A partir del 30 de maig de 2012

Presidència: Joan Pino Vilalta

Vicepresidència: Xavier Escuté Gasulla

Secretaria: Moisès Guardiola Bufí

Tresoreria: Roser Campeny Valls

Vocalies: Òscar Alomar Kurz

 Eulàlia Comas Lamarca

 Pere Luque Pino

 Oriol Oms Llobet

 Juli Pujade Villar

 Delfí Sanuy Castells

Representants de les delegacions

Delegació del Bages: Florenci Vallès Sala

Delegació del País Valencià: Màrius Martínez Martí

Delegació d’Osona: Guillem Bagaria Morató

Delegació de la Franja: Àngel Romo Díez

Delegació de la Garrotxa: Xavier Oliver Martínez-Fornés
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Grups de treball: Oxygastra

 Societat Catalana de Fotògrafs de la Natura

Societats adherides: Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord

 Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà

 Grup Mineralògic Català

 Societat Catalana de Lepidopterologia

 Societat Catalana de Micologia

 Estació Biològica de l’Aiguabarreig

 Associació Ibèrica de Mirmecologia

 Associació Catalana de Malacologia

  Objectiu Natura, Associació de Fotògrafs de Natura  

de Catalunya

  Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals  

de Barcelona

 Museu de Ciències Naturals de Barcelona

 Societat Catalana d’Herpetologia

 Centre Excursionista de Terrassa

 Associació Montphoto

  Consorci dels Espais Naturals Protegits del Delta  

del Llobregat

Delegat de l’IEC: Joaquim Gosálbez Noguera

Nombre de socis: 1.042

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

Assemblea

El dia 30 de maig de 2012, tingué lloc a 

l’IEC l’Assemblea General de la Institució 

Catalana d’Història Natural. Abans de 

començar l’assemblea, es nomenà Pere 

Montserrat i Recoder com a soci d’honor 

de la Institució en reconeixement de la 

tasca duta a terme com a botànic. En 

aquest acte, Josep M. Ninot presentà la 

trajectòria científica de Pere Montserrat, 

qui tot seguit féu una intervenció. El 

Consell Directiu de la ICHN decidí nome-

nar-lo soci d’honor, no solament per la 

brillant carrera científica que ha desen-
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volupat, sinó també per ser el darrer re-

presentant de la Societat Botànica Cata-

lana, grup coordinat per Pius Font i Quer 

que, després de la Guerra Civil, va fer 

reviure la Institució Catalana d’Història 

Natural.

A continuació, el secretari, Moisès 

Guardiola, presentà de manera sintètica 

la memòria d’activitats de l’any 2011. 

Seguidament, Xavier Escuté explicà els 

resultats més importants del procés de 

reflexió sobre qüestions estratègiques  

de la ICHN que ha realitzat el Consell 

Directiu al llarg de 2011. El tresorer, Joan 

Pino, presentà l’estat de comptes de la 

ICHN a final de 2011 i la previsió per a 

2012. S’aproven els comptes de 2011.

Per acabar l’acte, tingué lloc l’As-

semblea extraordinària, en la qual es va 

aprovar la revisió dels Estatuts, segons 

l’obligació d’adaptar-los abans del 31 de 

desembre de 2012 al Codi civil de Cata-

lunya, que deroga l’anterior llei de l’any 

1997.

Sessions científiques

— IEC, 20 d’octubre de 2011. Sessió 

inaugural del curs 2011-2012: «Quanta 

aigua tindrem als ecosistemes? Els efec-

tes del canvi global sobre el funcionament 

de les conques fluvials mediterrànies», a 

càrrec de Javier Retana, del Centre de 

Recerca Ecològica i Aplicacions Fores-

tals.

— Auditori de Caixa Manresa 

(Manresa), 11 de novembre de 2011. «Les 

orquídies abelleres dels Països Catalans», 

a càrrec de José Enrique Arnold, botànic, 

catedràtic de Ciències.

— Universitat de Vic, 21 de no-

vembre de 2011. «Els ratpenats forestals: 

uns grans desconeguts. Noves descobertes 

a Catalunya», a càrrec de Jordi Campro-

don, del Centre Tecnològic Forestal de 

Catalunya.

— La Porta del Delta (Prat de 

Llobregat), 1 de desembre de 2011. «La 

comunicació del risc en la gestió dels de-

sastres: el cas de les inundacions», a càrrec 

d’Anna Serra Llober, Department of 

Landscape Architecture and Environmen-

tal Planning, de la Universitat de Califòrnia 

a Berkeley.

— La Porta del Delta (Prat de 

Llobregat), 15 de desembre de 2011. 

«Importància quiropterològica del delta 

del Llobregat», a càrrec de Jordi Serra-

Cobo, director del Centre en Infeccions 

Víriques de les Illes Balears i responsable 

d’Areambiental.

— Museu de les Terres de l’Ebre 

(Amposta), 27 de gener de 2012. «Fa 125 

milions d’anys: quan els Ports eren un 

litoral poblat per dinosaures», a càrrec 

d’Àngel Galobart, cap del Grup del Me-

sozoic de l’Institut Català de Paleontologia 

Miquel Crusafont.

— Fundació Estudis Superiors 

d’Olot, 9 de febrer de 2012. «Com influ-

eix el clima en la selecció dels hàbitats en 

les papallones», a càrrec de Constantí 

Stefanescu, del Catalan Butterfly Moni- 

Memoria 2011-2012.indb   368 20/1/17   13:09



So
c

ie
t

a
t

S 
fi

l
ia

l
S

369

toring Scheme (CBMS) del Museu de 

Ciències Naturals de Granollers.

— Facultat de Biologia de la UB, 

22 de febrer de 2012. «Canvi climàtic i 

declivi de les poblacions d’amfibis», a 

càrrec de David Green, de la Universitat 

McGill, a Mont-real.

— Universitat de Lleida, 24 de 

febrer de 2012. «Canvi climàtic i declivi 

de les poblacions d’amfibis», a càrrec de 

David Green, de la Universitat McGill, a 

Mont-real.

— La Porta del Delta (Prat de 

Llobregat), 15 de març de 2012. «30 anys 

de gavina corsa a Catalunya», a càrrec 

d’Albert Bertolero, del Programa d’Eco-

sistemes Aquàtics de l’Institut de Recerca 

i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

— Facultat de Ciències de la UAB, 

18 d’abril de 2012. «Les micorrizes: una 

relació de conveniència entre plantes i 

fongs. Principals línies de recerca actuals», 

a càrrec de Xavier Parladé, de l’IRTA.

Cursos naturalistes

— 10 i 11 de març de 2012. «Els verte-

brats del Permià i el Triàsic de Catalu-

nya», a càrrec de Josep Fortuny, Arnau 

Bolet i Albert G. Sèlles, de l’Institut Ca-

talà de Paleontologia Miquel Crusafont.

— 24 de març de 2012. «Recolli-

da de dades amb GPS, smartphones i PDA 

i manipulació amb Google Earth i Mira-

Mon», a càrrec d’Eduard Luque i Lluís 

Comas, del Centre de Recerca Ecològica 

i Aplicacions Forestals (CREAF).

— 14 i 15 d’abril de 2012. «Fo-

tografia macro de camp», a càrrec d’Al-

bert Masó, biòleg, professor i fotògraf de 

natura.

— 21 i 22 d’abril de 2012. «Les 

orquídies de Catalunya», a càrrec de Joan 

Font, de la Universitat de Girona.

— 28 i 29 d’abril de 2012. «La 

identificació auditiva dels ocells. Taller 

d’iniciació al reconeixement de les voca-

litzacions dels ocells», a càrrec d’Eloïsa 

Mateu.

— 12 i 13 de maig de 2012. «Ava-

luació del maneig i de l’estat ecològic de 

les pastures», a càrrec d’Andreu Salvat, 

d’Aprèn, Serveis Ambientals SL; Bernat 

Perramon, del Parc Natural de la Zona 

Volcànica de la Garrotxa (PNZVG), i 

Jordi Artola, del CBMS Can Jordà.

— 19 i 20 de maig de 2012. «Flo-

ra i vegetació de les serres orientals del 

Sistema Ibèric», a càrrec de Ricard Pi-

tarch, biòleg.

— 26 i 27 de maig de 2012. «Flo-

ra i vegetació de les muntanyes de Pra-

des», a càrrec de Julià Molero i Ramon 

Maria Masalles, botànics.

— 2 i 3 de juny de 2012. «Els 

coleòpters i el seu èxit evolutiu», a càrrec 

de Glòria Masó, conservadora de la col-

lecció d’artròpodes del Museu de Ciències 

Naturals de Barcelona (MCNB), i Mireia 

Nel·lo, Jorge Mederos i Neus Brañas, biò-

legs del MCNB.

— 9 i 10 de juny de 2012. «Les 

papallones mediterrànies», a càrrec de 
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Constantí Stefanescu, del CBMS del Mu-

seu de Ciències Naturals de Granollers, i 

Pere Luque, de la ICHN i el Museu de les 

Terres de l’Ebre.

— 30 de juny i 1 de juliol de 

2012. «Identificació dels opistobranquis 

del mar català», a càrrec de Guillem  

Mas i Elisenda Navarro, biòlegs del 

Grup de Recerca d’Opistobranquis de 

Catalunya.

— 7 i 8 de juliol de 2012. «Des-

coberta i estudi dels micromamífers de 

muntanya. Posada en marxa d’una estació 

de seguiment», a càrrec d’Alfons Raspall, 

biòleg i divulgador ambiental, i Ignasi 

Torre, biòleg i coordinador del projecte 

SEMICE.

Curs a Lleida

— 18, 19 i 20 de maig de 2012. XVII Curs 

de Tècniques de Treball de Camp: «Inici-

ació a l’estudi del medi natural als Piri-

neus i la Plana de Lleida», organitzat 

conjuntament per la UdL i la ICHN.

Seminaris i jornades

— Cèntric Espai Cultural (Prat de Llo-

bregat), 21 i 22 d’octubre de 2011. Jor-

nada sobre recerca i conservació del medi 

natural: Aportacions de la recerca a la 

gestió dels espais naturals protegits dels 

Països Catalans.

— IEC, 15 de novembre de 2011. 

Sessió conjunta CREAF-SCB-ICHN: 

«Boscos singulars: una riquesa del nostre 

territori».

— IEC, 24 de novembre de 2011. 

Sessió conjunta SCB-ICHN: «La fragmen-

tació dels hàbitats: de l’adaptació local al 

deute d’extinció».

— Lleida, 14-16 de juny. III Jor-

nades de Conservació de Flora, organit-

zades per la Universitat de Lleida i el 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 

Generalitat de Catalunya. Dedicades a  

la conservació de criptògames, a la con-

servació de flora en espais agrícoles i a les 

tasques d’inici de l’estratègia catalana de 

conservació de flora, la qual és coordina-

da per la ICHN.

Projectes de recerca

— Els Sistemes Naturals del Delta del 

Llobregat. Estudi pluridisciplinari sobre 

els sistemes naturals d’aquesta zona hu-

mida, en el qual participen vint equips 

diferents de recerca.

— Recull de Noms Catalans de 

Plantes. Projecte endegat pel TERMCAT 

per a donar a conèixer els noms de les 

plantes.

— Llibre Vermell de la Flora Vas-

cular de Catalunya. Obra que recull les 

dades sobre l’estat de conservació de  

les espècies rares, endèmiques i amenaça-

des de Catalunya.

— Estat del Medi Natural a Cata-

lunya. Càlcul de setze indicadors; s’ha 

publicat l’Informe sobre l’estat i les ten

dències del medi natural a Catalunya 

2011.
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— Ophrys Solsonès (2011-2013). 

Projecte promogut i coordinat pel Grup 

de Natura i Fotògrafs de Natura del Sol-

sonès (seccions del Centre d’Estudis La-

cetans) amb la col·laboració de la ICHN, 

que consisteix en la catalogació de les 

orquídies existents a la comarca del Sol-

sonès per a l’elaboració d’un atles d’or-

quídies de la comarca.

Publicacions

Notícies de la Institució: Circular de la 

Institució Catalana d’Història Natu

ral, núm. 97 (setembre-octubre 2011); 

núm. 98 (novembre-desembre 2011); 

núm. 99 (gener-febrer 2012); núm. 

100 (març-abril 2012); núm. 101 

(maig-juny 2012); núm. 102 (juliol-

agost 2012).

Activitats de la delegació del Bages

Cursos

— Manresa, 30 de setembre i 7 d’octubre 

de 2011. Curs de botànica descriptiva, a 

càrrec de Jordi Badia i de Florenci Vallès.

Sortides naturalistes guiades

— 15 d’octubre de 2011. La serra i el 

castell de Milany (Ripollès i Osona).

— 5 de novembre de 2011. El  

Coll Formic, el Pla de la Calma i el Cas-

tanyer de Can Cuc (Osona i Vallès Orien-

tal).

— 3 de desembre de 2011. De 

Llafranc a Tamariu (Baix Empordà - Cos-

ta Brava).

— 21 de gener de 2012. El castell 

d’Olèrdola i la costa del Garraf (Garraf).

— 25 de febrer de 2012. Les 

Agulles de Montserrat i la vall de Julen-

ques (Anoia i Bages).

— 24 de març de 2012. Els Mont-

sagres i lo Parot (Terra Alta i Baix Ebre).

— 28 d’abril de 2012. Sant Aniol 

d’Aguja (Garrotxa).

— 19 de maig de 2012. Natura i 

residus salins a la vall del Llobregat (Bages).

— 16 de juny de 2012. La serra 

de Catllaràs (Berguedà).

— 7 de juliol de 2012. Travessa 

del Port del Comte (Solsonès i Alt Urgell).

Sortides a l’Anella Verda de Manresa

— 22 d’abril: «Aigua i arbres». Sortida 

des del parc de l’Agulla, resseguint el camí 

de les Aigües fins a la ciutat. Durant l’iti-

nerari s’hi trobaren alguns dels arbres 

catalogats de Manresa, es visità la planta 

potabilitzadora, s’interpretà el paisatge 

des de Puigberenguer i es conegué part 

del regadiu del Poal.

Activitats de la delegació d’Osona (Grup 

de Naturalistes d’Osona)

Projectes de conservació

— Projecte Basses.

— Projecte Gralla.

— Conservació i Custòdia del 

Territori.

— Diagnosi de la població repro-

ductora d’aufrany (Neophron percnopte

rus) a la Catalunya central.
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Sortides i activitats

— 17 de desembre de 2011. Primer cens 

hivernal simultani de gralles, amb l’ob-

jectiu de comptar els individus presents a 

Osona i localitzar dormidors hivernals de 

l’espècie.

— 11 de febrer de 2012. Es va 

realitzar un cens del dormidor de còrvids 

del santuari de Bellmunt (Sant Pere de 

Torelló).

— 16 de març de 2012. En el marc 

del projecte de millores de biodiversitat 

en finques agrícoles, es va realitzar la 

primera revegetació de marges agrícoles 

a la finca del Castell de Vilagelans (Gurb). 

La plantada va consistir en més de cent 

peus d’espècies arbustives i arbòries pro-

ductores de fruit.

— 24 de març de 2012. Sortida 

geològica i paleontològica a Sant Martí 

Xic (Sant Hipòlit de Voltregà, Osona).

— 5 de maig de 2012. Sortida per 

a donar a conèixer les espècies d’amfibis 

més característiques d’Osona. Consistí en 

una visita guiada a una bassa amb l’ob-

jectiu d’identificar les postes, el cant 

nupcial i les diferents espècies d’amfibis 

que es poden trobar a la comarca.

— 14 de juliol de 2012. Sortida 

d’odonats.

Activitats de la delegació  

de la Garrotxa

El 3 de febrer de 2012, en l’Assemblea 

General es va fer balanç i es va presentar 

la memòria d’activitats de la delegació.

Grups de treball

— Grup Orchis d’Estudi de les Orquídies 

(coordinat per Xavier Oliver). Ha conti-

nuat recollint citacions de la comarca i ha 

organitzat sortides i exposicions.

— Grup d’Estudi de Papallones 

Diürnes (coordinat per Jordi Artola, Beth 

Cobo i Mike Lockwood). Ha organitzat 

sortides de reconeixement i una guia de 

les papallones del municipi d’Olot.

— Grup de Flora Vascular (coor-

dinat per Xavier Oliver). Ha iniciat el 

procés d’introduir les dades a la base de 

dades.

— Grup d’Estudi dels Ortòpters 

(coordinat per Rafael Carbonell). Ha rea-

litzat dues sortides.

— Grup d’Estudi dels Ocells (co-

ordinat per Fran Trablon). Ha realitzat 

una sortida.

Activitats formatives i divulgatives

— 10 de maig de 2012. «Conservació i 

gestió de flora i hàbitats a la Garrotxa», 

a càrrec de Xavier Oliver.

— 29 de juny de 2012. «Cartogra-

fia de la flora amenaçada del Ripollès», a 

càrrec de Beatriu Tenas i Xavier Oliver.

Seminaris

— 18 de febrer de 2012. VI Seminari 

sobre Patrimoni Natural de la Comarca 

de la Garrotxa, a l’Institut Municipal de 

Promoció de la Ciutat d’Olot. Hi assistiren 

unes seixanta persones.

Memoria 2011-2012.indb   372 20/1/17   13:09



So
c

ie
t

a
t

S 
fi

l
ia

l
S

373

Activitats de la delegació de la Franja 

de Ponent

— Seròs, 19 i 26 de maig de 2012. Curs 

d’introducció a la botànica de camp: la 

flora i la vegetació de l’Aiguabarreig Se-

gre-Cinca, a càrrec d’Àngel Romo.

Activitats del grup de treball Oxygastra 

(Atles d’odonats de Catalunya)

S’ha fet treball de camp per a l’Atles 

d’odonats de Catalunya. Els membres del 

grup van efectuar sortides a diversos 

punts del país, en què recolliren noves 

dades que es podran incorporar a la base 

de dades. Les principals zones mostreja-

des han estat els estanys i les rieres de 

Santa Cristina d’Aro —trobada al massís 

de les Cadiretes de poblacions de l’espècie 

protegida Oxygastra curtisii i de tres es-

pècies bioindicadores: Boyeria irene, 

Cordulegastar boltonii i Onychogomphus 

uncatus— i diversos punts del massís del 

Montseny. També s’han fet prospeccions 

dins l’aqüífer Carme-Capellades.

El grup ha col·laborat amb el 

projecte LIFE per a la restauració de les 

zones humides del riu Ridaura, i amb els 

treballs de l’Atles europeu de libèl·lules i 

de l’Atles dels odonats de Catalunya.

S’han fet seguiments a l’estany  

de Banyoles (Pla de l’Estany), el delta de 

l’Ebre i els Ports de Beseit (Montsià), 

Menorca, la Moixina (Garrotxa) i la serra 

de Montsant (Priorat).

Finalment, entre altres activitats, 

s’han revisat les col·leccions, s’ha modifi-

cat la base de dades i s’ha treballat en la 

conservació dels invertebrats del Mont-

seny.

Grup de treball Societat Catalana  

de Fotògrafs de la Natura (SCFN)

La SCFN ha organitzat dues exposicions a 

l’IEC: «Natura catalana, rica i plena», 

formada per unes quaranta fotografies de 

socis de la SCFN a gran format, que s’in-

augurà el 24 de gener de 2012 a l’IEC i es 

pogué visitar fins a final de febrer, i 

«MontPhoto 2012: Per què serveix un 

concurs fotogràfic?», una selecció de vui-

tanta fotografies premiades o finalistes del 

prestigiós concurs internacional MontPho-

to, que s’inaugurà el 30 de maig i es pogué 

visitar fins al 21 de juny de 2012.

Sessions audiovisuals

— IEC, 7 de setembre de 2011. «Equador 

megadivers. De l’Amazònia a la costa», a 

càrrec de Valentí Zapater.

— IEC, 18 d’octubre de 2011. 

«Sulawesi, Borneo i la línia de Wallace. 

Biodiversitat a alguns dels boscos més 

antics del planeta», a càrrec de Joan de la 

Malla.

— IEC, 23 de novembre de 2011. 

«Serengeti», a càrrec d’Albert Masó.

— IEC, 22 de febrer de 2012. «Els 

homes dels núvols i el sant greal de les 

orquídies. Una mirada a l’Amazònia», a 

càrrec de Juan Manuel Borrero.

— IEC, 14 de març de 2012. 

«Fotos de fauna des de l’altre costat del 
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visor. Aventures i desventures d’un fotò-

graf a la natura», a càrrec de Jordi Bas.

— IEC, 24 d’abril de 2012. «Es-

tels i píxels, el firmament a la càmera», a 

càrrec de Jaume Sacasas.

— IEC, 30 de maig de 2012. «Per 

què serveix un concurs fotogràfic? 15 anys 

de MontPhoto», a càrrec de Paco Membri-

ves, José Benito Ruiz i Albert Masó.

— IEC, 18 de juny de 2012. Con-

ferència «Camerun: un destí amb moltes 

àfriques. Des de les platges tropicals al 

desert, passant per selves primigènies», a 

càrrec d’Àlex Martín i Joan Riera.

Premi de la Institució Catalana 

d’Història Natural

El jurat format per Òscar Alomar, Xavier 

Oliver i Joan Pino decidí atorgar el premi, 

inclòs en el LXXXI Cartell de premis i de 

borses d’estudi de l’IEC, a Cristina Rota 

Moreno pel treball Les plantes endèmiques 

dels Pirineus. Una anàlisi ecològica i bio

geogràfica de la flora vascular exclusiva 

de la serralada. El lliurament es féu en 

un acte públic el dia 26 d’abril de 2012 

a la seu de l’IEC.
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Societat Catalana de Biologia

Any de fundació: 1912

Junta Directiva

Presidència: Lluís Tort Bardolet

Vicepresidència 1a: Àurea Navarro Sabaté

Vicepresidència 2a: Jordi Barquinero Mañez

Secretaria general: Josep Clotet Erra

Vicesecretaria: Arcadi Navarro Cuartiellas

Tresoreria: Carme Segarra Robert

Vocalia d’Acció Territorial: Jordi Bermúdez Mar

Vocalia de Comunicació: Joan Duran Ferrer

Vocalia d’Ensenyament: Rosa Pérez Roura

Vocalia de Publicacions  

i Lexicografia: Ricard Roca Pascual

Vocalia de Seccions: Ramon Roca Puig

Vocalia d’Estudiants: Marta Llauradó

Coordinadors de les seccions especialitzades

Aqüicultura Jordi Planas

  (Universitat de Barcelona)

Biofísica Pere Garriga

  (Universitat Politècnica de Catalunya)

Biologia Computacional  

i Bioinformàtica Roderic Guigó

  (Centre de Regulació Genòmica)

Biologia de Plantes Anna Caño-Delgado

  (Universitat Autònoma de Barcelona)

Biologia de la Reproducció Enric Ribes

  (Universitat de Barcelona)

Biologia del Desenvolupament Jordi Garcia-Fernández

  (Universitat de Barcelona)

Biologia Evolutiva Montserrat Papaceit

  (Universitat de Barcelona)
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Biologia i Indústria Ramon Roca

  (Societat Catalana de Biologia)

Biologia Molecular Albert Jordan

  (Consell Superior d’Investigacions Científiques)

Biologia Molecular del Càncer Gabriel Capellà

  (Institut Català d’Oncologia)

Biologia de Sistemes Albert Sorribas

  (Institut de Recerca Biomèdica de Lleida)

Biologia i Societat Cristina Junyent

  (Fundació Ciència en Societat)

Ecologia Aquàtica Ramon Massana

  (Institut de Ciències del Mar)

Ecologia Terrestre Josep Maria Espelta

   (Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions  

Forestals)

Ensenyament  Carlos Giménez

  (Col·legi Sant Gabriel, Viladecans)

Estudiants Marta Llauradó

  (Hospital Vall d’Hebron)

Genòmica i Proteòmica Mario Cáceres

  (Universitat Autònoma de Barcelona)

Microbiologia Mercè Berlanga

  (Universitat de Barcelona)

Neurobiologia Experimental Josep Saura

  (Universitat de Barcelona)

Senyalització Cel·lular  

i Metabolisme  Francesc Viñals

  (Institut Català d’Oncologia)

Virologia Miguel Ángel Martínez

  (Fundació IrsiCaixa)

  Ana Angulo 

   (Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi  

i Sunyer, IDIBAPS)

SCB a Alacant Ivan Quesada

  (Institut de Bioenginyeria d’Elx)

SCB a Balears Balbina Nogales

  (Universitat de les Illes Balears)
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SCB a Lleida M. Ángeles de la Torre

  (Universitat de Lleida)

SCB al Vallès Jordi Barbé

  (Universitat Autònoma de Barcelona)

SCB a València Lluís Pascual

  (Universitat de València)

SCB a Vic Julita Oliveras

   (Universitat de Vic - Universitat Central de 

Catalunya)

Delegat de l’IEC: Ricard Guerrero Moreno

Nombre de socis:  1.485

El 2012 la Societat Catalana de Biologia 

(SCB) commemorà el centenari del seu 

naixement: va ser creada l’any 1912 com 

la primera filial de l’IEC. La inauguració 

dels actes de celebració de l’efemèride 

tingué lloc el 18 de gener de 2012 a  

la Sala Prat de la Riba de l’IEC, amb la 

presència del president de l’EC, Salvador 

Giner; Ellis Rubinstein, president de 

l’Acadèmia de Ciències de Nova York; el 

biòleg i historiador de la ciència Josep M. 

Camarasa; el director del Parc de Recerca 

Biomèdica de Barcelona, Jordi Camí; 

Francesc Piferrer, editor i vocal de la SCB 

que presentà el volum de Treballs de la 

Societat Catalana de Biologia editat amb 

motiu del centenari, i el president de la 

SCB, Lluís Tort.

Se celebraren diversos actes aca-

dèmics que posaren de manifest la relle-

vància de les accions que la SCB ha de-

senvolupat al llarg de la seva història, i el 

paper central que està disposada a exercir 

per a vertebrar i aglutinar els diversos 

agents implicats en la recerca, la docència 

i la divulgació de les ciències biològiques 

al nostre país:

— Concurs de disseny del logotip 

commemoratiu dels 100 anys de la SCB i 

una exposició dels logotips presentats al 

claustre de l’IEC. L’objectiu fou seleccio-

nar el disseny del logotip commemoratiu 

del centenari de la Societat Catalana de 

Biologia, que serà present en tots els actes 

i materials relacionats amb la celebració. 

La proposta guanyadora fou premiada 

amb dos mil euros i un diploma acredi-

tatiu.

— Sala Prat de la Riba de l’IEC, 

15 de desembre de 2011. Sessió d’ager-

manament i presentació del centenari a 

les societats filials de l’IEC.
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— Sala Gaudí de CX La Pedrera, 

de Barcelona, 17 de març de 2012.  

I Jornada de Biologia a l’Ensenyament. 

L’objectiu fou reunir els responsables de 

l’ensenyament de la biologia per a repen-

sar quina ha de ser la biologia que s’ha 

d’ensenyar. La benvinguda fou a càrrec 

de Lluís Tort, president de la SCB; Sal-

vador Garcia, director de l’àrea de Conei-

xement, Educació i Recerca de l’Obra 

Social de Catalunya Caixa; Manel Busom, 

subdirector general d’Ordenació Curricu-

lar de la Direcció General d’Educació 

Secundària Obligatòria i Batxillerat; 

Carles Giménez, coordinador de la Secció 

d’Ensenyament de la SCB, i Rosa Pérez, 

vocal d’Ensenyament de la SCB. Al llarg 

de la jornada hi hagué una taula rodona 

titulada «L’ensenyament de la biologia per 

a formar ciutadans competents», amb 

Joan Barril, periodista; Ángel Domingo, 

biòleg i pedagog, i Josep M. Giu, biòleg 

marí i professor d’investigació de l’Institut 

de Ciències del Mar de Barcelona. Mode-

rà la sessió Coral Regí. També es dedica-

ren dos blocs a comunicacions orals: 

«Experiències d’aula presentades pel 

professorat», moderats per Mercè Serra i 

Montse Vilamitjana. Finalment, David 

Bueno, professor i investigador de genètica 

de la Universitat de Barcelona, pronuncià 

la ponència «L’ensenyament de la biologia 

per a formar futurs professionals».

— IEC, 9-12 de juliol de 2012.  

I Congrés Internacional de Biologia de 

Catalunya «Global questions on advanced 

biology. An international conference on 

interdisciplinary frontiers in biology». 

L’objectiu fou reflexionar sobre les actuals 

fronteres de la biologia i sobre els nous 

reptes apareguts en aquest camp arran 

dels grans canvis tecnològics i els especta-

culars resultats obtinguts amb aquestes 

tècniques en anys recents, per tal de re-

moure els conceptes i fer-los interaccionar 

en sessions on es plantegin qüestions 

multidisciplinàries. Hi participaren tant 

científics joves que es troben en la fase de 

definir la seva línia de recerca i que neces-

siten ser exposats a una visió àmplia dels 

problemes de la biologia, com científics 

reconeguts, que reflexionaren sobre 

aquests temes deixant una mica de banda 

el seu problema específic i feren un exer-

cici de pensament crític sobre el present i 

el futur de la biologia des d’una perspec-

tiva més àmplia. S’hi dugueren a terme 

conferències plenàries impartides per 

conferenciants reconeguts internacional-

ment, comunicacions orals, tallers de ci-

ència, taules rodones i exposició de pòsters.

Premi de la Societat Catalana  

de Biologia

El jurat format per Ricard Guerrero, Àurea 

Navarro i Jordi Barquinero va decidir 

atorgar el Premi de la Societat Catalana de 

Biologia, inclòs dins el LXXXI Cartell de 

premis i de borses d’estudi de l’IEC, a 

Susanna Pomés López pel treball Cancer 

stem cells en línies cel·lulars pancreàtiques 

i sensibilitat als inhibidors d’EGFR, Her2 
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i IGFIR. També es concediren dos accès-

sits: l’un a Cristina Miret Casals i Laura 

Vera Montoro pel treball Efectes del canvi 

global sobre el gènere Molva i l’altre, a 

Elena Vicario Orri pel treball Noves estra

tègies terapèutiques per a malalties neu

rodegeneratives. Malalties de Parkinson i 

Huntington. L’entrega tingué lloc a l’IEC 

en l’acte de lliurament dels Premis Sant 

Jordi, el 26 d’abril de 2012.

Premi Josep M. Sala-Trepat

Aquest premi, inclòs en el LXXXI Cartell 

de premis de l’IEC, a proposta d’una 

ponència integrada per Jaume Reventós, 

Joan Seoane, Christof von Kalle, Stefan 

Karlsson i Jordi Barquinero, fou atorgat 

a Pedro Medina Vico. L’entrega tingué lloc 

a l’IEC en l’acte de lliurament dels Premis 

Sant Jordi, el 26 d’abril de 2012.
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Societat Catalana de Filosofia

Any de fundació: 1923

Junta Directiva

Fins al 13 de juny de 2012

Presidència:  Ignasi Roviró Alemany

Vicepresidència: Josep Monserrat Molas

Secretaria: Xavier Garcia-Duran Bayona

Tresoreria: Albert Moya Ruiz

Delegats de les seccions:  Antoni Bosch i Veciana

 Andreu Grau Arau

 Carme Merchán Cantos

 Francesc Pereña Blasi

 Fèlix Rabal Queixalós

Vocalia: Ramon Alcoberro

 Àngels Baldó

 Pompeu Casanovas

 Joan González

 Víctor Gómez

 Andreu Grau

 Carme Merchán

 Josep M. Porta

 Miquel Seguró

 Jordi Sales

 Xavier Serra

 Conrad Vilanou

A partir del 13 de juny de 2012

Presidència: Ignasi Roviró Alemany

Vicepresidència: Xavier García-Duran

Secretaria: Bernat Torres Morales

Tresoreria: Conrad Vilanou Torrano

Vocalia: Àngels Baldó Bullido

 Joan González Guardiola

 Maria Arquer Cortés

 Xavier Serra Besalú

 Joan Cuscó Clarasó
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Seminaris periòdics

— XVI Col·loquis de Vic: «La imatge». 

Vic (Osona), 6 i 7 d’octubre de 2011.

— IV Jornada Científica del Semi-

nari de Filosofia Llatinoamericana. IEC, 

20 de gener de 2012.

— El Grup de Filosofia Persona-

lista es dedicà durant el curs 2011-2012 

a l’anàlisi de l’obra de Josep M. Coll 

Alemany La relación interpersonal, pu-

blicada per la Fundación Emmanuel 

Mounier l’any 2010 i que fa una síntesi 

de l’obra Filosofía de la relación interper

sonal (2 v.), publicada per Promocions i 

Publicacions Universitàries (PPU) l’any 

1990. Les sessions tingueren lloc al Cen-

tre Borja, de Sant Cugat del Vallès, del 25 

d’octubre de 2011 al 24 de maig de 2012.

Altres activitats

— Presentació del Journal of Catalan 

Intellectual History = Revista d’Història 

de la Filosofia Catalana. Ateneu Barce-

lonès, 4 d’octubre de 2011.

La revista va néixer amb l’objectiu 

de promoure i difondre els estudis sobre 

Coordinadors de les seccions especialitzades

Secció de Lògica i Filosofia de la Ciència: Joan Roselló Moya

Secció de Filosofia Antiga: Jordi Sales Coderch

Secció de Filosofia Medieval Miguel Candel Sanmartín

Secció de Filosofia Moderna 

 Grup d’Estudis Fichteans  Salvi Turró Tomàs

Secció de Filosofia Contemporània

 Grup d’Estudis Fenomenològics Francesc Pereña Blasi

 Grup d’Estudis Sartreans Ignasi Roviró Alemany

 Grup de Filosofia Analítica Ambròs Domingo Belando

 Grup de Filosofia Personalista Albert Llorca Arimany

Secció de Filosofia Pràctica 

 Grup de Didàctica de la Filosofia Fèlix Rabal Queixalós

 Grup Ad Hoc Àngels Baldó Bullido

Secció de Filosofia Catalana Jordi Sales Coderch

Secció de Filosofia Clàssica Alemanya Salvi Turró Tomàs

 M. Ramon Cubells Bartolomé

Delegat de l’IEC: Pere Lluís Font

Nombre de socis: 190
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filosofia contemporània en l’àmbit inter-

nacional. De periodicitat bianual i textos 

bilingües (català i anglès), té una edició 

impresa i una edició en línia d’accés obert, 

consultable a l’Hemeroteca Científica 

Catalana. En l’acte intervingueren Salva-

dor Giner, president de l’IEC, i Vicenç 

Villatoro, director de l’Institut Ramon 

Llull.

— Segon Congrés Català de Filo-

sofia. Sueca, 9-11 de novembre de 2011.

— Sessió inaugural del curs 2011-

2012, a càrrec de Joan Lluís Llinàs, que 

impartí la conferència «Montaigne i Des-

cartes: dues propostes modernes de la 

vida». IEC, 28 de novembre de 2011.

— Seminari del Grup de Filosofia 

Antiga: «La filosofia de la matemàtica en 

Plató i Aristòtil», a càrrec d’Elisabetta 

Cattanei (Universitat de Càller). 16 i 17 

de gener de 2012.

— Presentació del llibre Fichte. De 

la consciència a l’absolut, de Salvi Turró. 

IEC, 1 de febrer de 2012.

— Jornades d’Història de la Mate-

màtica Grega. Durant tres dies, l’investi-

gador de la matemàtica grega antiga Fabio 

Acerbi oferí diferents sessions amb el títol 

«La matemàtica grega com a problema 

historiogràfic i literari». Organitzades en 

col·laboració amb les filials Societat Cata-

lana d’Història de la Ciència i de la Tècni-

ca, la Societat Catalana de Matemàtiques 

i la Societat Catalana d’Estudis Clàssics. 

IEC, 16-18 d’abril de 2012.

— Seminari de Formació de Pro-

fessorat del Grup de Filosofia Analítica: 

«Tenen raó els filòsofs?». IEC, des del 12 

de gener fins al 25 de maig de 2012.

— Seminari sobre el llibre Ethics 

and selfhood: alterity and the phenome

nology of obligation, a càrrec de James 

Mensch, autor del llibre i professor de 

filosofia a la Saint Francis Xavier Univer-

sity (Nova Escòcia). IEC, 24 i 25 de maig 

de 2012.

Publicacions

Anuari de la Societat Catalana de Filo

sofia, núm. 22 (2011).

Monserrat, Josep; Roviró, Ignasi; Torres, 

Bernat (cur.). Europa. Barcelona: 

Societat Catalana de Filosofia, 2011. 

222 p. (Col·loquis de Vic; 15)
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Societat Catalana de Física

Any de fundació:  1986*

Junta Directiva

Presidència: Josep Enric Llebot Rabagliati

Vicepresidència: Núria Ferrer Anglada

Tresoreria: Joan Garín Casanovas

Secretaria: Agustí Poch Parés

Vocalia: Albert Bramon Planas

 Carlos Castel Subias

 Joan Cuxart Rodamilans

 Emili Elizalde Rius

 Salvador Estradé Sobrepere

 M. Àngels Garcia Bach

 Xavier Granados Garcia

 Albert Gras Martí

 Oriol Guasch Fortuny

 Xavier Jaén Herbera

 Ignasi Juvells Prades

 Ignasi Labastida Juan

 Josep Llosa Carrasco

 Xavier Magrans Fontrodona

 Jordi Miralda Escudé

 Jordi Mur Petit

 Joan Àngel Padró Càrdenas

 Josep M. Pons Ràfols

 Llorenç Porquer Seguí

 Antoni Roca Rosell

 Ramon Sala Gasset

 Anna Sanahuja Mota

 Santiago Vallmitjana Rico

Delegat de l’IEC: David Jou Mirabent

Nombre de socis: 392

* Anteriorment, aquesta societat filial era una secció de la Societat Catalana de Ciències Físiques, 
Químiques i Matemàtiques, fundada el 1932.
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Trobades Científiques de la 

Mediterrània: «Energies renovables  

i emmagatzematge d’energia»

Maó (Menorca), del 29 de setembre a l’1 

d’octubre de 2011. Les Trobades Cientí-

fiques de la Mediterrània, que organitzen 

cada any la Societat Catalana de Física i 

la Secció de Ciència i Tècnica de l’Institut 

Menorquí d’Estudis amb el suport de 

diverses institucions acadèmiques del seu 

àmbit lingüístic, tenen com a objectiu 

principal proveir un marc adequat a l’in-

tercanvi d’experiències i de coneixements 

sobre un tema actual de recerca. A més 

de constituir un fòrum científic, contribu-

eixen a facilitar la relació i la comunicació 

entre els científics i els tecnòlegs de l’en-

torn més proper.

L’edició de l’any 2011, que fou la 

número XXVII, es va dedicar a les «Ener-

gies renovables i emmagatzematge d’ener-

gia» i es va celebrar a Maó (Menorca) 

entre els dies 29 de setembre i 1 d’octubre, 

amb l’objectiu d’incrementar la recerca 

en nous materials, noves tecnologies, nous 

processos i nous conceptes que ens per-

metin satisfer en un futur proper les 

enormes necessitats d’energia barata 

disponible en el nostre món i el seu em-

magatzematge.

El Comitè Organitzador estava 

format per Núria Ferrer (SCF-IEC) i Josep 

M. Vidal (IME). El Comitè Científic esta-

va format per Joaquim Puigdollers (UPC), 

Joan Bertomeu (UB) i Joan Ramon Mo-

rante (IREC). Hi va haver dues ponèn cies 

invitades: «Energia solar fotovoltaica: de 

la R + D a la industrialització», de Jordi 

Andreu i Batallé, director tecnològic de 

l’empresa T Solar Global SA, i «Emma-

gatzemament d’energia: situació actual i 

reptes de la clau de l’èxit de la implemen-

tació de les energies renovables», de Raúl 

Díaz Delgado, de la Unitat de Processos 

Electroquímics de l’Institut IMDEA Ener-

gia (Madrid). S’organitzà una taula rodo-

na: «Reptes científics i tecnològics a Ca-

talunya relacionats amb l’energia i les 

estratègies i formes col·laboratives per 

afrontar-los», en què participaren Ramon 

Alcubilla, director del Centre de Recerca 

en Nanoenginyeria (UPC); Jordi Andreu, 

director de Tecnologia de l’empresa T 

Solar Global SA; Jordi Romero, responsa-

ble del Departament de Materials i Pro-

cessos a la Fundació ASCAMM; Eugenia 

Martínez, del Centre Tecnològic CE-

TEMMSA; Eng Laurent Aubouy, director 

de Recerca del Centre Tecnològic LEITAT, 

i Joan Ramon Morante, de l’Institut Ca-

talà de Recerca en Energia. També es van 

dur a terme vint-i-dues presentacions.

Participació a la Universitat Catalana 

d’Estiu

La Societat Catalana de Física organitza 

la programació de l’àrea de ciència i tec-

nologia de la Universitat Catalana d’Estiu. 

Enguany, el tema escollit fou «Cosmologia: 

de l’origen al futur de l’Univers». La coor-

dinació va ser a càrrec de Núria Ferrer 

(UPC i vicepresidenta de la Societat Cata-
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lana de Física) i Eduard Massó (UAB). 

Prada de Conflent, del 21 al 23 d’agost  

de 2012.

La cosmologia ha esdevingut una 

ciència de precisió en els darrers temps, a 

causa de progressos importants sobretot 

observacionals, però també de comprensió 

teòrica. L’objectiu és oferir tant les bases 

de la cosmologia moderna com mostrar 

què sabem sobre l’Univers, i també quins 

reptes tenim plantejats. Els temes seran: 

l’Univers primordial, la matèria i l’energia 

fosca, l’acceleració de l’Univers i el seu 

futur, ones gravitacionals, els acceleradors 

de partícules elementals i l’Univers. S’im-

partiren els cursos següents:

— «Moments estel·lars de la his-

tòria de l’univers», a càrrec d’Eduard 

Massó (Universitat Autònoma de Barce-

lona).

— «L’univers a gran escala», a 

càrrec de Vicent J. Martínez (Universitat 

de València).

— «La relativitat d’Einstein: pa-

radoxes i èxits», a càrrec d’Albert Bramon 

i Planas (Universitat Autònoma de Bar-

celona).

— «L’univers brillant versus l’uni-

vers fosc», a càrrec de Vicent J. Martínez 

(Universitat de València).

— «L’espai temps: física i geome-

tria», a càrrec d’Enric Verdaguer (Univer-

sitat de Barcelona).

— «Energia i matèria fosca», a 

càrrec d’Eduard Massó (Universitat Au-

tònoma de Barcelona).

— «El temps, de la filosofia a la 

física, anada i tornada», a càrrec de Josep 

Miquel Vidal (Institut Menorquí d’Estudis).

Olimpíada de Física

Des de l’any 1997, la Societat Catalana 

de Física organitza la fase catalana de 

l’Olimpíada Internacional de Física. L’ob-

jectiu és realitzar un procés de selecció 

entre els estudiants d’ensenyament secun-

dari (segon de batxillerat) amb bones 

aptituds per a la comprensió de la física, 

per tal de determinar un grup màxim de 

vint-i-un estudiants que representin el 

conjunt de districtes universitaris catalans 

en la fase estatal de l’Olimpíada Interna-

cional de Física.

Aquest any es van inscriure a la 

fase catalana cent setze estudiants, amb 

la qual cosa es recuperava el nombre 

normal de participants i força superior als 

vuitanta-sis de la convocatòria de 2011. 

Aquests estudiants venien d’un total de 

quaranta-cinc centres d’ensenyament 

secundari de tot Catalunya. Les proves de 

selecció de la fase catalana es van celebrar 

el divendres 10 de febrer de 2012, simul-

tàniament a la Facultat de Física de la 

Universitat de Barcelona, a l’Escola Poli-

tècnica Superior de la Universitat de 

Lleida, a l’Escola Politècnica Superior  

de la Universitat de Girona i a la Facul- 

tat de Química de la Universitat Rovira i 

Virgili. El nombre d’estudiants presentats 

va ser cent vuit, com és habitual princi-

palment a Barcelona.
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Després d’una acurada revisió de 

les proves realitzades pels estudiants 

presentats, la comissió va escollir els vint-

i-un seleccionats per a la fase final. La 

nota més alta va ser de 93,5 sobre 100, i 

la corresponent al darrer seleccionat de 

57,0. Com a anècdota, es fa constar que 

entre els seleccionats hi havia tres nois de 

Llagostera; la qual cosa es va fer saber a 

l’Ajuntament del poble. El lliurament de 

premis es va celebrar el dia 16 de març 

de 2012 a la Sala Prat de la Riba de l’IEC, 

en un acte públic amb l’assistència dels 

familiars i professors tutors dels estu-

diants. Com és tradicional, l’acte va coin-

cidir amb el lliurament dels premis per 

als millors treballs de recerca que s’ela-

boraren en l’ensenyament secundari el 

curs 2010-2011.

Com a preparació addicional per 

a la fase final espanyola, els alumnes se-

leccionats van realitzar el divendres 13 

d’abril de 2012, de tres a set de la tarda, 

una sessió preparatòria de caràcter expe-

rimental al Laboratori de Física Moderna 

de la Facultat de Física de la Universi- 

tat de Barcelona.

Les proves de la fase estatal de 

l’Olimpíada de Física es van fer a la Uni-

versitat del País Basc, a Bilbao, del 20 al 

23 d’abril. L’actuació dels estudiants ca-

talans va ser extraordinària: divuit dels 

vint estudiants presentats van aconseguir 

algun premi, una proporció clarament per 

sobre de la mitjana. Els premis van ser 

tres medalles d’or, cinc de plata, vuit de 

bronze i dues mencions d’honor. Enguany, 

la delegació catalana va poder assolir 

medalles d’or, tres del total de nou que 

s’assignen, la qual cosa no és habitual 

tenint en compte els resultats dels darrers 

anys.

Cal destacar que la millor puntua-

ció global va correspondre a un membre 

de la nostra delegació, Aitor Azemar 

Carnicero, de l’IES Arnau Cadell de Sant 

Cugat del Vallès, amb 46,40 sobre 50 

punts. Els altres dos guanyadors de me-

dalles d’or van ser Francesc X. Gispert 

Sànchez, del CCE Montessori-Palau, amb 

40,60 punts, i Marc Roda, de l’Escola Pia 

de Terrassa, amb 37,30 punts. Aquests 

tres estudiants, juntament amb qui va 

guanyar la primera Medalla de Plata, 

Dario Nieuwnhuis Nivela, d’Aula Escola 

Europea, que hi va poder accedir per la 

renúncia d’un millor classificat, van par-

ticipar en les olimpíades internacionals. 

L’Ajuntament de Sant Cugat va organitzar 

el 14 de maig una recepció en homenatge 

a Aitor Azemar, com a guanyador de la 

fase espanyola de l’Olimpíada de Física.

La Fase Internacional de l’Olim-

píada de Física d’enguany es va celebrar 

a la ciutat de Tallin (Estònia) del 15 al 24 

de juliol de 2012, i l’Olimpíada Iberoa-

mericana, a la Universitat de Granada 

entre el 17 i el 22 de setembre de 2012.

VIII Jornada de Física i Química a l’IEC

La Societat Catalana de Física, conjunta-

ment amb la Societat Catalana de Quími-
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ca i l’Associació de Professors de Física i 

Química de Catalunya, ja fa set anys que 

organitzen una jornada temàtica adreça-

da al professorat de física i química de 

secundària que se celebra a la tardor a la 

seu de l’Institut d’Estudis Catalans.

Aquestes jornades de física i quí-

mica a l’IEC pretenen generar un ambient 

de trobada entre el professorat d’aquestes 

matèries d’universitat i d’educació secun-

dària, per tal que hi hagi un intercanvi de 

punts de vista enriquidor per a ambdós 

col·lectius.

El tema de la VIII Jornada, que es 

va celebrar el dimecres 19 d’octubre de 

2011 a la Sala Prat de la Riba de l’IEC, 

fou «Any Internacional de la Química 

2011. La química: la nostra vida, el nos-

tre futur».

L’objectiu d’aquesta Jornada era 

contribuir a l’actualització del professorat 

de física i química de secundària en alguns 

camps de recerca i de treball de la quími-

ca, i aportar recursos i estratègies per a la 

tasca docent. I, més en concret, assolir un 

dels objectius de l’Any Internacional de la 

Química AIQ 2011: fer palès el paper de 

la química en la cura de la salut i del medi 

ambient i promoure’n l’interès en l’alum-

nat. Es van presentar les ponències se-

güents:

— «Química i energia al segle xxi», 

per Jordi Llorca Piqué, de l’Institut de 

Tècniques Energètiques (UPC).

— «Contaminació de sistemes 

aquàtics», per Antoni Ginebreda Martí, 

de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Es-

tudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC) i l’Institut 

Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).

— «Del riu a casa nostra: parlem 

del dissolvent quan en realitat ens preo-

cupen els soluts», per Jordi Martín Alon-

so, de la Direcció de Qualitat de l’Aigua 

d’Aigües de Barcelona.

— «Nous materials, vella quími-

ca?», per Susagna Ricart Miró, de l’Insti-

tut de Ciència de Materials de Barcelona. 

(ICMAB-CSIC).

— «Una mirada a les ciències bi-

omèdiques des de la química», per David 

Andreu i Martínez, del Departament de 

Ciències Experimentals i de la Salut 

(UPF).

— «Química en context, l’aplica-

ció a l’aula», per Josep Corominas Viñas, 

de l’Escola Pia de Sitges, del CRECIM 

(UAB) i del CESIRE-CDEC (Departament 

d’Ensenyament).

Premis

Premi Jordi Porta i Jué per a estudiants

Inclòs dins el LXXXI Cartell de premis de 

l’IEC, el Premi Jordi Porta i Jué s’ofereix 

a un treball d’investigació, bibliogràfic o 

d’assaig sobre física fet per estudiants; 

enguany s’hi van presentar sis treballs. El 

jurat constituït per Xavier Granados 

Garcia (ICMB-CSIC), Ignasi Juvells Pra-

des (UB) i Joaquim Puigdollers Gonzàlez 

(UPC) va acordar concedir el premi al 

treball Superconductivitat: somni o futur?, 

presentat per José Ignacio Valero Moreno, 
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i va atorgar accèssits als treballs Capes 

antireflectants i texturades per a cèl·lules 

solars, presentat per Miquel Gómez Um-

bert, i Nanses hologràfiques altament 

estables combinades amb mesura de 

forces precises utilitzant interferometria 

en el pla focal imatge, presentat per Fer-

ran Marsà Samper. El premi es va entregar 

durant l’acte de lliurament de premis de 

l’IEC, a la Sala Prat de la Riba, el dijous 

26 d’abril de 2012.

Premis per als treballs de recerca  

de batxillerat

La Societat Catalana de Física va convocar 

per desena vegada aquests premis amb 

l’objectiu d’estimular la redacció de treballs 

d’iniciació a la recerca sobre temes de físi-

ca. El veredicte del jurat de la desena 

edició atorgà els dos premis als treballs 

Interacciona amb la llum. Pinces òptiques 

amb materials reciclats, de Gerard Jiménez 

Machado, de l’Institut Manuel Blancafort 

de la Garriga, sota la direcció del professor 

tutor August Burgueño, i Radioactivitat 

per Rn a les fonts de la Serralada Litoral, 

de Roger San Andrés Ródenas, de l’Institut 

Mediterrània del Masnou, sota la direcció 

de la professora tutora Blanca Franc For-

cén. I s’acordà d’atorgar dos accèssits als 

treballs següents: Accelerem l’Univers?, de 

David Cirauqui Garcia, del Col·legi Sant 

Josep de Sant Sadurní d’Anoia, sota la 

direcció del professor tutor Pere Cardenal 

Monreal, i Instrumentació antiga de l’Es

cola Pia Sabadell, d’Àlex Cahuana Bartra, 

de l’Escola Pia Sabadell, sota la direcció 

de la professora tutora Àngels Tabero 

Carretero.

Activitats científiques

XIX Cicle de conferències Física oberta

El 4 d’octubre de 2011, a la Sala Nicolau 

d’Olwer de la seu de l’IEC, es va fer la 

conferència inaugural del curs 2011-

2012, titulada «Grafè bidimensional: del 

descobriment a les noves tecnologies i 

aplicacions industrials», a càrrec de Step-

han Roche, professor d’investigació 

ICREA i del Centre d’Investigació en 

Nanociència i Nanotecnologia (ICN-

CSIC). Les altres conferències del cicle 

foren «Cent anys de superconductivitat», 

a càrrec de Roser Valentí Vall, de l’Institut 

de Física Teòrica de la Universitat de 

Frankfurt (IEC, 17 de novembre), i «Què 

sabem i què no sabem sobre els neutrins», 

a càrrec de Domènec Espriu, del Depar-

tament d’Estructura i Constituents de la 

Matèria de la Universitat de Barcelona 

(IEC, 1 de desembre).

Cicle de conferències Els premis Nobel  

de l’any 2011

El Premi Nobel de Física de l’any 2011 

fou concedit a Saul Perlmutter, Brian P. 

Schmidt i Adam G. Riess «pel descobri-

ment de l’expansió accelerada de l’Univers 

per mitjà de l’observació de supernoves 

distants». Amb motiu d’aquest premi, el 

divendres 16 de desembre de 2011, l’IEC 

acollí la conferència «L’Univers accele-
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rat», d’Eduard Massó Soler (Departament 

de Física de la UAB).

Col·laboracions

Durant el curs 2011-2012, la SCF va 

col·laborar en les activitats següents:

— «L’utillatge químic en llibres i 

catàlegs», setena mostra temporal (2011-

2012) organitzada per la Biblioteca de 

Física i Química de la Universitat de Bar-

celona (UB).

— «Encontres amb el tercer cicle», 

conjunt d’activitats organitzades per un 

col·lectiu d’estudiants de tercer cicle de la 

Facultat de Física (UB).

— «Taller de física de partícules», 

organitzat pel Grup de Física Experimen-

tal de Partícules de la UB.

— «Divers», Comissió d’Igualtat 

de Física (UB).

Publicacions

Recursos de Física, núm. 8 (tardor 2011) 

i núm. 9 (primavera 2012) [en línia].
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Activitats

El curs 2011-2012 continuaren els actes 

amb motiu de la proclamació del 2011 

com l’Any Internacional de la Química, a 

proposta de l’Assemblea de les Nacions 

Unides el 30 de desembre de 2008, la qual 

va delegar en la UNESCO i en la IUPAC 

(la Unió Internacional de Química Pura i 

Aplicada) la preparació i l’organització 

dels actes i de les reunions corresponents. 

Societat Catalana de Química

Any de fundació: 1986*

Junta Directiva

Presidència: Romà Tauler Ferré

Secretaria: Xavier Tomàs Morer

Tresoreria: Pilar Salagre Camero

Vocalia: Carles Bo Jané

 Josep Bonjoch Sesé

 Aureli Caamaño Ros

 Joan Cabré Castellví

 Ramon Eritja Casadella

 Jordi Garcia Gómez

 Josefina Guitart Mas

 Jordi Llorca Piqué

 Joan Carles Rey

 Anna Roglans Ribas

 Ramon Sayós Ortega

 Pau Serra Prat

 Gregori Ujaque Pérez

 Nora Ventosa Rull

Delegat de l’IEC: Àngel Messeguer Peypoch

Nombre de socis:  747

* Anteriorment, aquesta societat filial era una secció de la Societat Catalana de Ciències Físiques, 
Químiques i Matemàtiques, fundada el 1932.
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El 2011 també es complí el centenari del 

Premi Nobel que es va lliurar a Marie 

Curie. A continuació, es mostra una se-

lecció de l’activitat duta a terme al llarg 

del curs 2011-2012.

— VIII Jornada de Física i Quími-

ca a l’IEC: «Any Internacional de la Quí-

mica 2011. La química: la nostra vida, el 

nostre futur». 19 d’octubre de 2011.

— Presència de la Societat Cata-

lana de Química al Saló Expoquimia 

2011, a Fira de Barcelona (recinte de 

Gran Via), del 14 al 18 de novembre  

de 2011.

— Setmana de la Ciència 2011. 

Exposició «Els elements químics, joies 

imprescindibles». IEC, del 21 de novem-

bre al 9 de desembre de 2011. Adreçada 

a l’alumnat d’ESO, batxillerat i cicles 

formatius, general, juvenil i/o univer-

sitari, serví per a aprofundir en el conei-

xement dels elements químics. Fou or-

ganitzada per la Secció de Ciències i 

Tecnologia de l’IEC, amb la col·laboració 

del Museu de Geologia Valentí Masachs 

de la UPC de Manresa, i els comissaris 

foren Marc Boada (divulgador científic), 

Pilar González Duarte (catedràtica emè-

rita de química inorgànica de la UAB) i 

Joaquim Sanz (director del Museu de 

Geologia Valentí Masachs).

— «Jornada de química de Cata-

lunya i del gran sud-oest francès / Journée 

de chimie de la Catalogne et du grand 

sud-ouest de la France». 25 de novembre 

de 2011.

— XI Memorial Enric Casassas 

«Química i canvi global». Sala d’actes de 

l’Institut Català de Recerca de l’Aigua - 

ICRA (Girona), 20 de desembre de 2011.

— 17a Conferència Fèlix Serrato-

sa. «Palladium-catalyzed carbon-carbon 

and carbon-halogen bond-forming reac-

tions», a càrrec de Stephen L. Buchwald, 

de l’Institut de Tecnologia de Massachu-

setts (MIT), organitzada conjuntament 

amb la Real Sociedad Española de Quí-

mica. Aula Enric Casassas de la Facultat 

de Química de la Universitat de Barcelo-

na, 17 de gener de 2012.

— Setena Trobada de Joves Inves-

tigadors dels Països Catalans (2012). 

Universitat de les Illes Balears (Palma), 

16 i 17 de febrer de 2012.

— XXIV Debat de química «El 

Global Experiment de l’AIQ i la partici-

pació dels centres educatius catalans». 

IEC, 18 d’abril de 2012.

— V Jornades sobre Química 

Verda: «La química en l’energia sosteni-

ble». Facultat de Química de la Universi-

tat Rovira i Virgili (Tarragona), del 25  

al 27 d’abril de 2012.

— Tercera jornada «Medi ambient 

i societat: pautes per a la gestió ambien-

tal». IEC, 5 de juny de 2012.

Premis

Premi de la Societat Catalana  

de Química

El jurat format per Josep Bonjoch Sesé, 

Pere Clapés Saborit i Jaume Granell San-
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vicente va decidir atorgar el premi, inclòs 

en el LXXXI Cartell de premis de l’IEC, a 

Mónica Raduán Doménech pel treball 

Síntesi de derivats de tiofè i benzo[b]tiofè 

mitjançant reaccions de formació d’enlla

ços CC catalitzades per Pd. El premi es 

va entregar durant l’acte de lliurament de 

premis de l’IEC, a la Sala Prat de la Riba, 

el dijous 26 d’abril de 2012.

Premis als treballs de recerca  

de batxillerat dins l’àmbit de la química

Els membres del jurat de la 6a edició dels 

premis als treballs de recerca de batxille-

rat dins l’àmbit de la química va decidir 

per unanimitat atorgar els premis se-

güents:

El primer premi (ex aequo) fou 

per als treballs Caracterització de mate

rials biodegradables per a la regeneració 

òssia, de Laia Gil Molas, de l’Institut 

Jaume Callís (Vic), i Molt de química! 

Diversos mètodes per determinar experi

mentalment la constant d’Avogadro, 

d’Álvaro Domínguez Martínez, de l’Insti-

tut Guindàvols (Lleida).

Es lliuraren tres accèssits als tre-

balls Dr. Jekyll & Mr. Hyde, d’Albert 

Fàbregas Flavia, de l’Institut Narcís Oller 

(Valls); La cervesa: un got de física i 

química, de Júlia Escuer Turu, de l’Esco-

la Súnion (Barcelona), i Química tres 

estrelles. Fisicoquímica de la cuina, de 

Xavier Hernández Alias, de l’Escola Pia 

de Sitges (Sitges).

Reberen una menció honorífica els 

treballs Sinterització i caracterització 

d’un superconductor, de Marta Sáez Ríos 

i Montserrat Sánchez Lloansí, de l’Institut 

de Castellar (Castellar del Vallès); Són 

convergents els indicadors biològics i els 

paràmetres fisicoquímics? Anàlisi biolò

gica i fisicoquímica del curs alt del riu Ter, 

d’Adrià Font Calvarons, de l’Institut Bell-

lloc del Pla (Girona); Inadvertides menu

deses, tot un món per descobrir, de Me-

ritxell Cabrejo Ponce, del Col·legi Santo 

Ángel (Gavà); Per què plorem quan tallem 

ceba?, de Juan Puy Llovera, de l’Institut 

Manuel de Montsuar (Lleida), i Síntesi i 

caracterització d’una zeolita X, d’Arnau 

Bertrán i Inglada, de l’Institut Mediterrà-

nia (El Masnou).

Publicacions

Revista de la Societat Catalana de Quí

mica, núm. 10 (2011).

Revista Educació Química: EduQ, núm. 8, 

9 i 10 (2011).
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Assemblea General de socis

L’1 de desembre de 2011 se celebrà l’As-

semblea General de socis de la Societat 

Catalana de Matemàtiques (SCM).

Trobades

— El 17 de setembre de 2011 se celebrà a 

l’Institut d’Estudis Catalans la Vuitena 

Jornada d’Ensenyament de les Matemàti-

ques amb el títol «L’avaluació a l’aula des 

d’infantil fins a la universitat: una eina per 

a millorar l’aprenentatge de l’alumnat».

— El 25 de maig de 2012 se cele-

brà a l’Institut d’Estudis Catalans la 

Quinzena Trobada Matemàtica anual. El 

programa va constar de quatre conferèn-

Societat Catalana de Matemàtiques

Any de fundació: 1986*

Junta Directiva

Presidència:  Joan de Solà-Morales

Vicepresidència: Joaquim Ortega Cerdà

Secretaria: Mercè Farré Cervelló (fins al 14.6.2012)

 Albert Ruiz Cirera (des del 14.6.2012)

Tresoreria: Mariona Petit Vilà

Vocalia: Josep Grané Manlleu

 Josep M. Mondelo Gonzàlez

 Ignasi Mundet Riera

 Carles Romero Chesa

 Albert Ruiz Cirera

 Oriol Serra Albó

 Esther Silberstein

 Enric Ventura Capell

 Manel Udina Abelló

Delegat de l’IEC: Joan Girbau Badó

Nombre de socis: 847

* Anteriorment, aquesta societat filial era una secció de la Societat Catalana de Ciències Físiques, 
Químiques i Matemàtiques, fundada el 1932.
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cies: «Varietats a la vora del desastre», 

d’Àlex Haro (Universitat de Barcelona); 

«Matemáticas en la industria: dos experi-

encias en metalurgia y medioambiente», 

de Peregrina Quintela Estévez (Universi-

tat de Santiago de Compostel·la i pre-

sidenta de Red Math-in); «Co-utilitat: 

equilibris racionals de privadesa, seguretat 

i funcionalitat a la societat de la informa-

ció», de Josep Domingo-Ferrer (Universitat 

Rovira i Virgili), i «Sobre els mètodes ma-

temàtics de la geomàtica», d’Ismael Colo-

mina (director de l’Institut de Geomàtica).

Conferències i cursos

— «Encuentros en la cultura matemática», 

conferència inaugural del curs 2011-2012 

de la SCM, a càrrec de Raul Ibáñez, pro-

fessor del Departament de Matemàtiques 

de l’Euskal Herriko Unibertsitatea. Reial 

Acadèmia de Medicina de Catalunya, 1 de 

desembre de 2011.

— «La matemàtica grega com a 

problema historiogràfic i literari», coor-

ganitzat per la SCM, la SCEC i la SCF. 

IEC, 16-18 d’abril de 2012.

— «In every chaos there is an or-

der», a càrrec d’Endre Szemerédi, gua-

nyador del Premi Abel 2012. Organitzada 

conjuntament amb el Centre de Recerca 

Matemàtica. IEC, 27 de juny de 2012.

Jornada de recerca

El 14 d’octubre de 2011 tingué lloc a l’IEC 

la Segona Jornada SCM de Joves Investi-

gadors en Matemàtiques. El programa 

constà de tres línies: «Biologia matemàti-

ca», «Matemàtica discreta» i «Sistemes 

dinàmics».

Concursos

Durant els mesos d’octubre i novembre  

de 2011, se celebrà l’Olimpíada telemà-

tica de resolució de problemes, en què els 

guanyadors van ser Gerad Orriols i Marc 

Felipe.

El 16 i 17 de desembre de 2011 

se celebraren les proves de la fase catala-

na de la 48a Olimpíada Matemàtica. Els 

premiats van ser Enric Milesi, Júlia Alsina, 

Darío Nieuwenhuis, Marc Felipe, Eudald 

Romo, Eduardo A. Atao, Jordi Barceló, 

Aitor Azemar i Pau Surrell.

Com cada any, es van oferir sessi-

ons periòdiques de formació a la Univer-

sitat de Barcelona, al Departament de 

Matemàtiques de la UAB, a la Facultat  

de Matemàtiques i Estadística de la UPC, 

a la Universitat de Girona, a la Universi-

tat Rovira i Virgili de Tarragona i a l’Ins-

titut Màrius Torres de Lleida.

Els dies 22 i 25 de març de 2012 

es va celebrar a Santander el concurs final 

de la 48a Olimpíada Matemàtica Espa-

nyola.

Del 19 al 22 d’octubre de 2011 va 

tenir lloc a Bled (Eslovènia) el 19th Inter-

national Annual Meeting de la Kangourou 

sans Frontières, on es proposen els pro-

blemes de la prova Cangur. La SCM hi té 

atorgada representació nacional pròpia. 

La comissió Cangur va estar formada per 
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Marta Berini, Josep Grané, José Luis Díaz, 

Antoni Gomà, Mariona Petit, Carles Ro-

mero, Lluís Almor, Mireia López, Marc 

Guinjoan, Daniel Bosch, Joan Radó, 

Manel Udina, Martí Casadevall i Esther 

Silberstein.

El 15 de març de 2012 se celebra-

ren les proves Cangur 2012 per a centres 

de Catalunya, Andorra i el País Valencià, 

amb la participació de més de vint mil 

alumnes de set-cents centres d’ensenya-

ment. Els guanyadors absoluts dels quatre 

nivells van ser Raúl Ramos, Joan Llobera, 

Pau Mir, Pau Surell, Marc Felipe i Darío 

Nieuwenhuis. Es van atorgar els pins de 

plata a Roberto Alegre, Júlia Alsina, Jordi 

Barceló, Darío Nieuwenhuis i Óscar 

Roldán.

Com cada any, es van oferir ses-

sions d’aprofundiment en matemàtiques 

per a alumnes del segon cicle d’ESO al 

Departament de Matemàtiques de la UAB, 

a la Facultat de Matemàtiques i Estadís-

tica de la UPC i a l’Institut La Sedeta de 

Barcelona.

També es van dur a terme els 

«Problemes a l’esprint», activitat telemà-

tica de resolució de problemes dirigida als 

centres d’ensenyament i adreçada a equips 

d’alumnes. Des del febrer de 2012 fins a 

l’abril de 2012, els equips més destacats 

van ser l’Aula Escola Europea, l’Institut 

Jaume Vicens Vives, l’Institut Les Corts, 

l’Institut Pere Fontdevila, l’Institut Giro-

nella, l’Institut Montsacopa i el Col·legi 

Joan Pelegrí. Aquest concurs és convocat 

conjuntament per la SCM, el CREAMAT 

i la FEEMCAT.

En el marc de les proves Cangur, 

es dugué a terme la Marató de Problemes 

2012, del 25 de gener fins al 12 d’abril 

de 2012, els guanyadors de la qual van 

ser Àlexi Milesi i Jordi Fortuny. Se celebrà 

el VIII Concurs de Relats de Contingut 

Matemàtic. El jurat, presidit per Mariona 

Petit, va acordar que la guanyadora fos 

Júlia Alsina Oriol, de l’Institut Jaume 

Callís de Vic, amb el seu relat «Història 

en base clip». I també el V Concurs de 

Cartells Cangur, en què la guanyadora va 

ser Júlia Alsina Oriol.

El 22 de maig de 2012 es lliuraren 

els premis de les proves Cangur 2012 a la 

sala d’actes del Rectorat de la UAB, amb 

la presència de la consellera d’Ensenya-

ment, Irene Rigau.

Projecte per a l’Estímul del Talent 

Matemàtic a Catalunya 

(ESTALAMAT)

L’1 d’octubre de 2011 tingué lloc l’acte 

oficial d’inauguració del curs a l’Auditori 

de la Pedrera, Obra Social de Catalunya 

Caixa. Conferència «El Naixement del 

metre», a càrrec de la professora Iolanda 

Guevara.

El 2 de juny de 2012 se celebrà el 

test d’aptitud per a la promoció 2012-

2014, simultàniament a les poblacions de 

Barcelona (Facultat de Matemàtiques i 

Estadística), Lleida (IES Màrius Torres), 

Girona (ICE UdG) i Reus (IES Gabriel 
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Ferrater). La coordinadora de l’ESTALA-

MAT a Catalunya és Marta Berini.

Premi Évariste de Galois  

(per a estudiants)

El jurat format per Luis Dieulofait, Joa-

quim Ortega i Francesc Parera va decidir 

atorgar el premi, inclòs dins el LXXXI 

Cartell de premis de l’IEC, a Xavier Ros 

Oton pel treball EDP de reacciódifusió, 

desigualtats isoperimètriques i pesos 

monomials, i dos accèssits, l’un a Jordi 

Delgado Rodríguez, pel treball Problemes 

algorísmics en grups lliures per lliure

abelià, i l’altre a Carlos de Vera Piquero, 

pel treball Punts racionals en corbes de 

Shimura sobre cossos quadràtics imagi

naris. El premi es va entregar durant 

l’acte de lliurament de premis de l’IEC, a 

la Sala Prat de la Riba, el dijous 26 d’abril 

de 2012.

Relacions institucionals

El president de la SCM assistí a reunions 

amb altres societats i associacions nacio-

nals i internacionals i a diversos actes 

commemoratius, entre els quals destaquen 

la Reunió del Council de l’European  

Mathematical Society (EMS), a Cracòvia 

(30 de juny de 2012); l’acte inaugural del 

50è aniversari de la Sociedad de Estadís-

tica e Investigación Operativa (SEIO)  

(10 de febrer de 2012); diversos actes 

commemoratius del centenari del naixe-

ment de Ferran Sunyer i Balaguer, que se 

celebraren entre l’11 de febrer i el 9 de 

març de 2012, i la inauguració de l’expo-

sició «Imaginari/BCN. La mirada mate-

màtica, les arts i el patrimoni» (16 de 

març de 2012).

Publicacions

Butlletí de la Societat Catalana de Ma

temàtiques, vol. 26, núm. 2 (2011); 

vol. 27, núm. 1 (2012).

Nou Biaix, núm. 30 (setembre 2011); 

núm. 31 (juny 2012).

SCM/Notícies, núm. 31 (febrer 2012); 

núm. 32 (maig 2012).
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Societat Catalana de Geografia

Any de fundació: 1935

Junta Directiva

Fins al 19 de juny de 2012

Presidència: Francesc Nadal Piqué

Vicepresidència: Jesús Burgueño Rivero

Tresoreria: Albert Pèlachs Mañosa

Secretaria: Rafael Giménez Capdevila

Vocalia primera: Antoni Luna Garcia

Vocalia segona: Mireia Baylina Ferré

Vocalia tercera: vacant

Vocalia quarta: Roser Serra Coma

Vocalia cinquena: Xavier Úbeda Cartañà

Vocalia sisena: Carme Montaner Garcia

A partir del 19 de juny de 2012

Presidència: Josep Oliveras Samitier

Vicepresidència: Jesús Burgueño Rivero

Tresoreria: Albert Pèlachs Mañosa

Secretaria: Rafael Giménez Capdevila

Vocalia primera: Anna Ortiz Guitart

Vocalia segona: Núria Benach Rovira

Vocalia tercera: Jaume Feliu Torrent

Vocalia quarta: Roser Serra Coma

Vocalia cinquena: Xavier Úbeda Cartañà

Vocalia sisena: Carme Montaner Garcia

Delegat de l’IEC:  Joan Vilà-Valentí

Nombre de socis:  411
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Assemblea General Ordinària

El 19 de juny de 2012, se celebrà l’As-

semblea General Ordinària de socis i sò-

cies. Obrí l’acte el president, Francesc 

Nadal Piqué, amb un resum de les acti-

vitats dutes a terme. A continuació, es 

presentaren i s’aprovaren l’acta de l’an-

terior Assemblea General Ordinària, la 

memòria d’activitats del curs 2011-2012, 

l’estat de comptes de 2011 i el pressupost 

de 2012, i finalment es procedí a la reno-

vació dels càrrecs de la Junta de Govern.

Activitats científiques

Conferències

— El 25 d’octubre de 2011, Enric Juliana 

Ricart, director adjunt de La Vanguardia, 

pronuncià la conferència «Geografia po-

lítica a Espanya».

— El 24 de novembre de 2011, 

Artemi Cerdà Bolinches, de la Universitat 

de València, impartí la conferència 

«L’agricultura ecològica en el sistema 

agrari actual. Té futur?».

— El 15 de desembre de 2011, 

Josep Lluís Peña Monné, de la Universitat 

de Saragossa, pronuncià la conferència 

«L’evolució del paisatge a l’Holocè supe-

rior: clima/acció antròpica».

— El 19 de gener de 2012, Joan 

Roca i Albert, del Museu d’Història de la 

Ciutat de Barcelona, pronuncià la confe-

rència «Les ciutats, els museus de ciutat 

i la construcció d’Europa».

— El 16 de febrer de 2012, Soni-

la Papathimiu, del Departament de Geo-

grafia de la Universitat de Tirana (Albà-

nia), impartí la conferència «The 

demographic and economic development 

of Albania during and after the decline of 

communism (period 1945-1990)».

— El 12 d’abril de 2012, Claire 

Hancock, de la Universitat de París-Est a 

Créteil i membre de l’Institut Universi taire 

de France, pronuncià la conferència «In-

visible others: muslims in European cities 

in the time of the burqa ban».

— El 19 d’abril de 2012, Peter 

Jackson, de la Universitat de Sheffield, 

impartí la conferència «Food geographies 

in an anxious age».

— El 10 de maig de 2012, Manu-

el Mollá Ruiz-Gómez, de la Universitat 

Autònoma de Madrid, pronuncià la con-

ferència «El nuevo Madrid: infraestruc-

turas contra naturaleza».

— El 19 de juny de 2012, Enric 

Tello Aragay, de la Universitat de Barce-

lona, pronuncià la conferència «La trans-

formació històrica del paisatge entre 

l’economia i ecologia: Podem posar a 

prova la hipòtesi de Margalef?».

Presentacions

— El 20 de setembre de 2011, M. Dolors 

Garcia Ramon, membre de l’IEC, presen-

tà «Un recorregut a través de la geografia 

crítica: de la geografia agrària a la geo-

grafia del gènere» i es lliurà el Premio 

Internacional Geocrítica 2011 a la confe-

renciant de mans d’Horacio Capel, de la 

Universitat de Barcelona.
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— El 29 de novembre de 2011, 

acte de presentació de la reedició d’El 

valor geográfico de España, d’Emilio 

Huguet del Villar, a càrrec de Carles Su-

drià, Enric Tello i Jordi Martí-Henneberg.

— El 2 de maig de 2012, confe-

rència i presentació del documental Or

lando Ribeiro (19111997): el Medi

terráneo y el Atlántico, a càrrec de João 

Carlos Garcia, professor de la Universitat 

de Porto.

— El 3 de maig de 2012, acte de 

presentació d’Urbanalización. Paisajes 

comunes, lugares globales, 2a edició, de 

Francesc Muñoz Ramírez, a càrrec de Joan 

Nogué, director de l’Observatori del Pai-

satge i catedràtic de geografia humana de 

la Universitat de Girona; Rafael Mata 

Olmo, catedràtic d’anàlisi geogràfica i 

regional de la Universitat Autònoma de 

Madrid, i l’autor.

— El 7 de juny de 2012, acte de 

presentació de l’edició per part de la SCG 

del manuscrit de l’estadística provincial 

de Barcelona (1858) de Pedro Moreno 

Ramírez, a càrrec de Vicent Rosselló i Luis 

Urteaga.

Cursos i seminaris

— El 9 de novembre de 2011, sessió del 

cicle Ensenyar geografia a secundària: «La 

geografia a l’accés a la Universitat», amb 

Josep Pintó, Lluís Riudor i Antoni Campos.

— El 16 de novembre de 2011, 

sessió del cicle Ensenyar geografia a se

cundària: «Perspectives, eines, recursos i 

xarxes en l’ensenyament de la geografia», 

amb Asunción Blanco Romero, Maria 

Villanueva i Jesús Granados Sánchez.

— El 17 de maig de 2012, «Geo-

grafia i esports d’aventura», sessió a l’IEC. 

(El dissabte 19 i el 26 de maig, sortides 

de camp.) A càrrec de Luis Outeiro, Àlex 

Miguel i Carlos Guardia.

— 22 i 29 de maig de 2012, 

«L’Antàrtida i els geògrafs», amb Enrique 

Serrano Cañadas, de la Universitat de 

Valladolid, i Gonçalo Vieira i Marc Oliva, 

de la Universitat de Lisboa.

Sortides i viatges

— El 29 d’octubre de 2011, Cardona, la 

recuperació del patrimoni històric.

— Del 31 de març al 8 d’abril, 

viatge a la Jònia, de la mar Egea al mar 

de Màrmara, organitzat per ARAC sota 

els auspicis de la SCG.

— Els dies 15 i 16 de juny de 

2012, sortida d’estudi a la vall Ferrera 

(Pallars Sobirà).

VIII Premi Joan Palau Vera

El premi, inclòs en el LXXXI Cartell de 

l’IEC, a proposta d’una ponència forma-

da per Rafael Giménez Capdevila, Roser 

Serra Coma i Carme Montaner Garcia, 

fou atorgat a l’Institut Sòl-de-Riu d’Alca-

nar pel treball Los lligallos canareus.

Publicacions

Moreno Ramírez, Pedro. Estadística terri

torial de la provincia de Barcelona, 
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1858. Edició i estudi introductori a 

cura de José Ignacio Muro, Francesc 

Nadal i Luis Urteaga. Barcelona: So-

cietat Catalana de Geografia, 2011. 

124 p. + 1 il·l. + 1 mapa + 1 disc òptic 

(CD-ROM).

Treballs de la Societat Catalana de Geo

grafia, núm. 69 (2010); núm. 70 

(2010); núm. 71-72 (2011).

Altres actuacions

Francesc Nadal ha estat designat per 

formar part en representació de la Socie-

tat del comitè científic del Congrés Ibèric 

de Geografia, que organitza l’AGE (Aso-

ciación de Geógrafos Españoles), a San-

tiago de Compostel·la la tardor de 2012.

La SCG ha estat membre del co-

mitè assessor del Congrés Internacional 

organitzat el setembre de 2011 a Londres 

per EUGEO, l’associació de societats de 

geografia, associacions de geògrafs i altres 

organitzacions representatives dels geò-

grafs i de la ciència geogràfica als països 

de la Unió Europea. El Congrés comptà 

amb la participació de diversos geògrafs 

catalans. En representació de la SCG hi 

assistiren Antoni Luna i Mireia Baylina.

La SCG participa en el Comitè 

Espanyol de la Unió Geogràfica Interna-

cional.

El web de la Societat (scg.iec.cat)

L’Obrador obert, editat per Pau Alegre, 

ha continuat informant, mitjançant anun-

cis, convocatòries, notícies, cròniques i 

ressenyes, de tots els actes celebrats a la 

SCG, així com d’activitats d’altres insti-

tucions d’interès geogràfic, com són 

conferències, congressos, col·loquis, pre-

mis, llibres i revistes. Conté ja més de 449 

ressenyes de llibres escrits per membres 

de la SCG i la totalitat de la revista en 

versió digital. A més, s’ofereixen els índexs 

d’audiència que fan inventari de les con-

sultes efectuades. A principi de 2012, la 

Societat s’ha estrenat a Twitter. En pocs 

dies ha aconseguit més d’un centenar de 

seguidors.

Obituari

Durant aquest curs han traspassat la 

consòcia M. Dolors Iduarte i Despuig 

(setembre de 2011) i els consocis Ramon 

Amigó i Anglès (setembre de 2011), que 

també era membre de la Secció Filològica 

de l’IEC (vegeu-ne la nota necrològica en 

el capítol ii, «El Ple»), Joan Aran i Suriol 

(octubre de 2011), Manuel de Solà-Mo-

rales i Rubió (febrer de 2012) i Francesc 

Gurri Serra (abril de 2012).
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Activitats

Cicle Els arxius dels periodistes. Deu 

periodistes dels anys trenta

El patrimoni dels papers privats 

dels periodistes és un material important, 

ja que esdevé un arxiu intel·lectual que 

pot ajudar a entendre una societat, a 

conèixer uns mitjans i, especialment,  

a interpretar la producció i la recepció 

dels continguts periodístics que incidei-

xen tant en l’època actual. L’objectiu del 

cicle fou conèixer més de prop uns noms 

rellevants del periodisme i acostar-nos, 

també, als seus papers privats, que al 

capdavall també són públics, atès que 

sovint foren redactats amb voluntat de 

difusió. Tingué lloc a l’IEC del 3 d’octu-

bre al 22 de desembre de 2011, a les 19 

hores, i inclogué les conferències se-

güents:

Societat Catalana d’Estudis Històrics 

Any de fundació:  1946

Junta Directiva

Presidència: Jaume Sobrequés Callicó

Vicepresidència i tresoreria: Alfred Pérez-Bastardas

Secretaria: Santiago Izquierdo Ballester

Responsable del Butlletí: Marta Prevosti Monclús

Comissió Científica: Josep M. Figueres Artigues

 Mercè Morales Montoya

 Tünde Mikes (història medieval)

 Joaquim Nadal Farreras (història moderna i 

 contemporània)

 Josep M. Roig Rosich (història contemporània)

 Antoni Dalmau Ribalta (història del 

 moviment social i del moviment obrer)

 Antoni Iglesias Fonseca (paleografia i 

 diplomàtica)

Delegat de l’IEC: Albert Balcells González

Nombre de socis:  208
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— 3 d’octubre: «Carles Rahola. 

Escriptor i articulista», per Lluís M. de 

Puig, de la Universitat de Girona.

— 13 d’octubre: «Josep M. Lladó. 

Brillant periodista republicà, reprimit pel 

franquisme», per Josep M. Cadena, pe-

riodista, investigador de la premsa cata-

lana.

— 27 d’octubre: «Agustí Calvet, 

Gaziel, periodista (1910-1939): noves 

dades, nous documents», per Manuel 

Llanas, professor de la Universitat de Vic.

— 3 de novembre: «Josep Pla: 

impactes del primer periodista modern 

català», per Josep M. Casasús, membre de 

l’IEC i catedràtic d’història del periodisme 

de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

— 10 de novembre: «Joaquim 

Ventalló i Vergés, el periodisme republicà 

compromès», per Pau Vinyes i Roig, del 

Grup d’Estudis d’Història de la Cultura i 

dels Intel·lectuals de la Universitat de 

Barcelona.

— 17 de novembre: «Just Cabot: 

el periodisme escapçat, la Catalunya 

impossible», per Valentí Soler, filòleg i 

escriptor.

— 24 de novembre: «Josep Maria 

de Sagarra, articulista», per Narcís Garo-

lera, catedràtic de literatura catalana de 

la UPF.

— 1 de desembre: «Eugeni Xam-

mar, catalanisme i cosmopolitisme. Què 

és el que no hem llegit d’ell encara?», per 

Quim Torra, llicenciat en dret, editor i 

fundador d’Acontravent.

— 15 de desembre: «Lluís Capde-

vila. La passió de l’escriptura i la llibertat», 

per Josep M. Figueres, professor titular 

d’història del periodisme de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB).

— 22 de desembre: «Domènec de 

Bellmunt, el primer reporter de Catalu-

nya», per Francesc Canosa Farran, peri-

odista i professor de la Facultat de Comu-

nicació Blanquerna de la Universitat 

Ramon Llull.

Seminari Hàbitat rural i transformació 

del paisatge a l’antiguitat

Organitzat en col·laboració amb l’Institut 

Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), 

en el marc de la vuitena edició de Semi-

naris Internacionals d’Arqueologia Clàs-

sica. Els coordinadors científics van ser 

Marta Prevosti, Josep M. Palet i Ignacio 

Fiz. La convidada principal fou Annali-

sa Marzano, de la Universitat de Reading, 

que presentà una sèrie de lliçons entorn 

de l’arqueologia del paisatge i el pobla-

ment rural, focalitzades en l’organització 

del territori de les ciutats romanes, amb 

una incidència especial en les vil·les. 

Altres especialistes parlaren de les co-

marques de Girona i de les de l’ager  

de Tàrraco, així com de la dinàmica  

del paisatge, els canvis ambientals, l’es-

tructuració del territori, i de les tecnolo-

gies cartogràfiques que s’empren en 

l’estudi d’aquests hàbitats rurals. ICAC 

(Tarragona), 31 de gener i 1 de febrer  

de 2012.
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Conferència «La fi de l’orde del Temple, 

ara fa 700 anys»

A càrrec de Josep M. Sans i Travé, director 

de l’Arxiu Nacional de Catalunya, fou or-

ganitzada en col·laboració amb la Secció 

Històrico-Arqueològica de l’IEC i el Museu 

d’Història de Catalunya, amb motiu del 

set-centè aniversari de la publicació de la 

butlla Vox in excelso que va marcar la fi 

de l’orde del Temple. Museu d’Història de 

Catalunya, 22 de març de 2012.

Jornada Temps de crisi. Una perspectiva 

transversal en la història de Catalunya

Organitzada juntament amb el Centre 

d’Història Contemporània de Catalunya 

i la col·laboració del Cercle d’Economia. 

Des de l’antiguitat clàssica fins al se- 

gle xx, Catalunya ha travessat diverses 

crisis econòmiques i d’altres tipus. En 

aquesta jornada, diferents historiadors 

estudiaren quines manifestacions van 

tenir aquestes crisis —en forma de canvis 

profunds de civilització, pensament i re-

lacions internacionals— i com s’han 

afrontat. L’objectiu fou aportar una refle-

xió comparativa i ensenyaments que pu-

guin ser útils actualment. Hi intervingue-

ren, entre d’altres, Eva Serra i Albert 

Balcells, membres de l’IEC. Cercle d’Eco-

nomia (Barcelona), 26 d’abril de 2012.

Conferència «La catalanitat de Colom. 

Estat de la qüestió i noves proves inèdites»

En aquesta ponència, el vicepresident del 

Centre d’Estudis Colombins, Francesc 

Albardaner, aportà proves inèdites sobre 

l’origen del descobridor d’Amèrica, entre 

les quals cal esmentar el document Richart, 

com ell l’ha batejat en honor a l’investiga-

dor Jaume Richart i Gumà. El document 

parla del genovès Bartomeu Colom, que el 

1479 va començar a treballar en un taller 

de teixir i fer domassos a València i que, 

segons l’investigador, coincidiria amb la 

identitat del germà de Cristòfol Colom, que 

els genovesos situen a Lisboa i a Londres. 

Així, segons Albardaner, els genovesos han 

identificat erròniament la família genove-

sa de Colom. L’acte fou presentat per Josep 

Massot, membre de l’IEC. IEC, 15 de maig 

de 2012.

Jornada La repressió franquista  

dels historiadors catalans. Homenatge  

a Josep de C. Serra i Ràfols  

(1902-1971)

La presentació de la jornada fou a càrrec 

de Jaume Sobrequés, director del Centre 

d’Història Contemporània de Catalunya 

i president de la Societat Catalana d’Es-

tudis Històrics; Xavier Llovera, director 

del Museu d’Arqueologia de Catalunya; 

Joan Roca, director del Museu d’Història 

de Barcelona, i Isabel Rodà, directora de 

l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 

IEC, 25 de juny de 2012.

Premi de la Societat Catalana 

d’Estudis Històrics

Inclòs dins el LXXXI Cartell de premis de 

l’IEC, fou atorgat pel jurat (Mercè Mora-
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les, Marta Prevosti i Santiago Izquierdo) 

a Esther Alsina Galofré, pel treball L’aflo

rament de societats i grups artístics. Vers 

el foment de les belles arts a la Barcelona 

del tombant de segle (18461923). El 

lliurament tingué lloc a l’IEC, el dia 26 

d’abril de 2012.
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Activitats

El 17 de novembre de 2011, dins els actes 

de celebració del Dia de la Justícia, la 

Generalitat de Catalunya lliurà la menció 

honorífica a la Societat Catalana d’Estu-

dis Jurídics, filial de l’IEC, per contribuir 

al procés de normalització lingüística del 

català en la justícia i al desenvolupament 

efectiu del dret d’opció lingüística dels 

ciutadans de Catalunya amb l’elaboració 

del Diccionari jurídic. En l’acte assistí, en 

representació de l’IEC, el vicepresident 

Joandomènec Ros.

De l’octubre de 2011 al febrer de 

2012, la Societat organitzà, conjuntament 

amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona (ICAB), un cicle de conferèn-

cies:

— «La divisió de la cosa comuna. 

El nou règim legal establert en el Codi 

civil de Catalunya. La seva aplicació ju-

dicial», a càrrec de Joan M. Raduà Hos-

tench, advocat. ICAB, 26 d’octubre.

— «La cassació del dret civil ca-

talà: antecedents, marc jurídic, vigent i 

perspectives», a càrrec de Lluís Caballol 

i Angelats, de la Universitat de Barcelona 

(UB). ICAB, 9 de novembre.

— «La llibertat religiosa en el 

constitucionalisme espanyol. Les creences 

Societat Catalana d’Estudis Jurídics

Any de fundació: 1995*

Junta Directiva

Presidència: Josep Cruanyes Tor

Vicepresidència primera: Francesc Xavier Genover Huguet

Vicepresidència segona: Jordi Figa López-Falop

Tresoreria: Oriol Sagarra Trias

Secretaria: Josep Serrano Daura

Vocalia: Jordi Pujol Moix

 Josep Vilajosana Rubio

Delegat de l’IEC: Jordi Cots Moner

Nombre de socis: 75

* Anteriorment, aquesta societat filial era una secció de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, 
Econòmics i Socials, fundada el 1951.
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dissidents», a càrrec de Frederic Vázquez, 

de la UB. IEC, 17 de novembre de 2012.

— «La protecció patrimonial de 

les persones discapacitades o dependents 

en el Codi civil de Catalunya», a càrrec 

de M. Elena Lauroba Lacasa, de la UB. 

ICAB, 18 de gener de 2012.

— «Règim de béns i sistemes de 

protecció dels cònjuges en els casos de crisi 

matrimonial», a càrrec d’Encarna Roca 

Trias, magistrada del Tribunal Suprem. 

ICAB, 27 de febrer de 2012.

La cloenda del cicle fou a càrrec 

de la consellera de Justícia de la Genera-

litat de Catalunya, Pilar Fernández Bozal.

El 21 de març de 2012 es presentà 

el volum 9 de la Revista de Dret Històric 

Català, editada per la Societat Catalana 

d’Estudis Jurídics, dedicat a la memòria 

de Víctor Ferro Poma. L’acte, que comptà 

amb l’assistència de Valentí Junyent i 

Torras, alcalde de Manresa, i fou presidit 

per Núria de Gispert, presidenta del Par-

lament de Catalunya, tingué lloc a l’Audi-

tori de la Fundació Caixa Manresa.

Publicacions

Revista Catalana de Dret Privat, núm. 11.

Revista de Dret Històric Català, núm. 10.
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Reunions de la Junta Directiva

La Junta Directiva de la Societat Catala-

na d’Economia s’ha reunit els dies 17 

d’octubre de 2011, 23 de gener de 2012, 

27 de febrer de 2012, 16 d’abril de 2012 

i 4 de juliol de 2012.

Conferències

— «La crisis y la pedagogía económica» 

(conferència inaugural del curs 2011-

2012), a càrrec d’Alfred Pastor Bodmer, 

professor de l’IESE Business School, Uni-

versitat de Navarra. 17 d’octubre de 2011.

— «Sistemes d’atenció de llarga 

durada per a la cobertura i el finançament 

de les situacions de dependència: assegu-

rança privada i hipoteca inversa», a càrrec 

de Daniel Blay Berrueta, professor de la 

Universitat de Barcelona. 14 de novembre 

de 2011.

Societat Catalana d’Economia

Any de fundació:  1977*

Junta Directiva

Presidència: Eduard Arruga Valeri

Secretaria: Xavier Cuadras Morató (fins al 29.11.2011)

Tresoreria: Humbert Sanz García

Vocalia: Alexandre Checchi Lang (des del 27.2.2012)

 Josep M. Carrau Ramon (fins al 18.10.2011)

 Àngels Roqueta Rodríguez

 Ernest Sena Calabuig

 Josep M. Surís Jordà

Delegat a Brussel·les: Víctor Pou Serradell

Delegat a Londres: Josep M. Nus Badia

Delegat de l’IEC: Joaquim Muns Albuixech

Nombre de socis:  242

* La Societat Catalana d’Economia fou fundada l’any 1951 com a Societat Catalana d’Estudis 
Jurídics, Econòmics i Socials, integrada com a filial de l’IEC l’any 1977 i reestructurada com a So-
cietat Catalana d’Economia l’any 1986.
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— «Espanya, capital París», a 

càrrec de Germà Bel i Queralt, catedràtic 

de la Universitat de Barcelona. Conferèn-

cia pronunciada a la Sala Jujol de l’edifi-

ci CX La Pedrera, seu de l’Obra Social  

de Catalunya Caixa, a Barcelona. 29 de 

novembre de 2011.

— «Les contribucions de Thomas 

Sargent i Christopher Sims: expectatives, 

política monetària i fiscal», a càrrec d’Al-

bert Marcet, professor d’investigació a 

l’ICREA, l’Institut d’Anàlisi Econòmica i 

de la Barcelona Graduate School of Eco-

nomics (Càtedra AXA), dins el cicle Els 

premis Nobel de l’any 2011, que organit-

za l’IEC. 12 de desembre de 2011.

— «Desendeutament i creixement 

econòmic» (conferència inaugural del 

cicle Desendeutament i vectors de creixe

ment a l’economia catalana), a càrrec de 

Joan-Ramon Rovira i Homs, cap del 

Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cam-

bra de Comerç de Barcelona. 23 de gener 

de 2012.

— «Crisi del finançament i de la 

gestió municipals: fets i comportaments», a 

càrrec de Joaquim Solé Vilanova, catedràtic 

d’hisenda pública i director del màster Hi-

senda autonòmica i local, de la Universitat 

de Barcelona. 27 de febrer de 2012.

— «Desendeutament i altres re-

equilibris», a càrrec de Joan Tugores Ques, 

catedràtic d’economia a la Universitat de 

Barcelona. 20 de març de 2012.

— «La reforma de les caixes d’es-

talvi: una visió crítica», a càrrec d’Antoni 

Serra Ramoneda, catedràtic emèrit de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 16 

d’abril de 2012.

— «Economia, geopolítica i gover-

nança mundial en el segle xxi», a càrrec 

de Francesc Raventós i Torras, economis-

ta i autor del llibre Un futur incert. 31 de 

maig de 2012.

Publicacions

Anuari de la Societat Catalana d’Econo

mia, vol. 19 (2011), que cobreix els 

cursos 2003-2004 i 2004-2005.

Anuari de la Societat Catalana d’Econo

mia, vol. 20 (2012), que cobreix els 

cursos 2005-2006 i 2006-2007.

Premis

X Premi Ferran Armengol i Tubau

Inclòs dins el LXXX Cartell de premis de 

l’IEC (corresponent a 2011), per a la 

millor obra, treball, tesi, estudi, sobre les 

assegurances i la cobertura de risc, des de 

la perspectiva econòmica, jurídica, histò-

rica o financera, publicada o inèdita. 

Atorgat a Daniel Blay Berrueta, pel seu 

treball sobre Sistemes d’atenció de llarga 

durada per a la cobertura i el finança

ment de les situacions de dependència: 

assegurança privada i hipoteca inversa, 

lliurat el 14 de novembre de 2011.

XIII Premi Catalunya d’Economia

Inclòs dins el LXXXI Cartell de premis de 

l’IEC, per a la millor obra, treball o estu-

di en general sobre l’economia de terres 
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de llengua i cultura catalanes, publicat o 

inèdit. Fou atorgat a Germà Bel i Queralt, 

pel llibre Espanya, capital París, en un acte 

celebrat el 29 de novembre de 2011 a la 

Sala Jujol de l’edifici CX La Pedrera, a 

Barcelona, seu de l’Obra Social de Cata-

lunya Caixa.
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Associació Catalana de Sociologia

Any de fundació:  1979*

Junta Directiva

Presidència:  Josep M. Rotger Cerdà

Vicepresidència: Màrius Domínguez Amorós

Tresoreria:  Oriol Homs Ferret

Secretaria:  Teresa Sordé Martí

Vocalia:  Jordi Busquets Duran

 Joan Jiménez Gómez

 Encarna Herrera Martínez

 Cristina López Villanueva

 Vanessa Maxé Navarro

 Dolors Mayoral Arqué

 Sònia Parella Rubio

 Enric Renau Permanyer

 Eulàlia Solé Romero

 Marta Soler Gallart

Delegada de l’IEC: Carlota Solé Puig

Nombre de socis: 217

* Anteriorment, aquesta societat filial era una secció de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, 
Econòmics i Socials, fundada el 1951.

Activitats 

— IEC, 23 de març de 2012. Conferència 

«Empowered youth for social change: 

reflecting on the occupy movement», a 

càrrec de Shirley Steinberg, professora 

de la Universitat de Calgary (Canadà) i 

directora del Centre for Youth Leader-

ship Education de la Werklund Founda-

tion.

— IEC, 7 març de 2012. Taula 

rodona «Equitat a l’accés i sortides profes-

sionals dels universitaris en temps de crisi», 

amb Xavier Martínez Celorio, de la Uni-

versitat de Barcelona; Marina Subirats, de 

la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB); Julio Carabaña, de la Universitat 

Complutense de Madrid; Nestor López, del 

Sistema de Información de Tendencias 
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Educativas en América Latina (SITEAL); 

Jean François Germe, del Conservatoire 

National des Arts et Métiers (CNAM) de 

París, i Adrián Acosta, de la Universitat  

de Guadalajara, a partir d’una introduc- 

ció de Jordi Planas i Sandra Fachelli, del 

Grup de Recerca sobre Educació i Treball 

(GRET) de la UAB.

— IEC, 16 de maig de 2012. 

Conferència del cicle La recerca sociolò

gica a Catalunya: «Sociologia del tre-

ball», a càrrec d’Ángel Belzunegui, del 

Grup d’Anàlisi Social i Organitzativa de 

la Universitat Rovira i Virgili, i Antonio 

Martín, del Centre d’Estudis Sociològics 

sobre la Vida Quotidiana i el Treball 

(QUIT) de la Universitat Autònoma de 

Barcelona.

— IEC, 5 de juny de 2012. Taula 

rodona «En quina mesura reclamen noves 

polítiques els nous comportaments resi-

dencials a les llars catalanes?», amb la 

presència de Cristina López, autora de 

Nous comportaments residencials a les 

llars catalanes, i la participació de Carme 

Trilla, de Cáritas; Lydia Paredes, de la 

Fundació SER.GI, i Pau Serracant, de 

l’Observatori Català de la Joventut.

Concurs de Joves Sociòlegs

El premi, inclòs en el LXXXI Cartell de 

premis i de borses d’estudi de l’IEC, fou 

atorgat a Albert Martín i Gómez, pel 

treball De la norma social a la dissidència. 

Un procés de transformació epistemolò

gica pertorbador. Es lliurà un accèssit a 

Albert Julià Cano pel treball Mares sobre

carregades. Factors que causen una 

major dedicació de les mares en el treball 

domèstic a Catalunya. Es lliurà a l’IEC 

el dia 26 d’abril de 2012 dins l’acte de 

celebració dels Premis Sant Jordi 2012.

Publicacions

Societat catalana 2011

El 6 de març de 2012 es presentà a l’IEC 

aquest anuari, en un acte presidit per 

Salvador Giner, president de l’IEC, i en 

què intervingueren Antoni Castells, ex-

conseller de la Generalitat de Catalunya; 

Josep M. Rotger, president de l’ACS; Josep 

M. Masjuan, coordinador de la publicació, 

i Joan Majó, president del Cercle per al 

Coneixement i exministre d’Indústria.

El ágora compartida: democracia  

y asociacionismo de inmigrantes

El 23 de maig de 2012, l’IEC acollí la 

presentació d’aquest llibre, obra de Dolors 

Mayoral, Fidel Molina i Paquita Sanvicén, 

organitzada per l’ACS i l’editorial Milenio. 

L’acte, presentat pel president de l’IEC, 

comptà amb la presència de Josep M. 

Rotger, president de l’ACS; Lluís Pagès, 

director d’editorial Milenio; Joaquim 

Prats, director de la col·lecció «Milenio 

Educación», i Paquita Sanvicén, coauto-

ra de l’obra.

Revista Catalana de Sociologia

Publicació en línia del número 27 (desem-

bre 2011).
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Societat Catalana d’Estudis Litúrgics 

Any de fundació: 1970

Junta Directiva

Presidència d’honor: Alexandre Olivar Daydí

Presidència: Miquel dels Sants Gros Pujol

Secretaria: Isabel Juncosa Ginestà

Vocalia: Montserrat Pagès i Paretas

Responsable de publicacions: Miquel dels Sants Gros Pujol

Delegat de l’IEC:  Marc Mayer Olivé

Nombre de socis: 29

Sessions

La primera reunió del curs 2011-2012 de 

la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics 

es va dur a terme el dia 3 de novembre de 

2011 (sessió 84). L’acte tingué lloc a la 

Sala Fontserè de la seu de l’IEC a les 18 

hores. S’inicià amb la lectura de l’opuscle 

In memoriam de Joan Bellavista i Ramon, 

membre fundador de la Societat, escrit 

per Isabel Juncosa Ginestà. En acabar, es 

votà la proposta d’integrar a la Societat 

Sergi Zauner i Espinosa, musicòleg. En la 

votació, la candidatura de Sergi Zauner 

obtingué majoria absoluta. Després, es 

donà la paraula a Gerard Boto i Barela, 

professor de la Universitat de Girona i 

membre de la Societat, que impartí «La 

ressonància de la litúrgia pasqual en els 

sants sepulcres romànics», conferència 

il·lustrada amb nombroses projeccions 

especialment de l’església gironina de Sant 

Pere de Galligants. Seguiren la presenta-

ció del dinovè número de Miscel·lània 

Litúrgica Catalana (2011) i l’edició 

facsímil de l’Ordinarium sacramentorum 

tarraconense, 1530. L’editor ha estat 

Francesc Xavier Altés i Aguiló, monjo de 

Montserrat. Per a editar el volum, a més 

de la col·laboració de l’IEC, s’ha disposat 

d’un donatiu de vuit-cents euros rebut a 

través d’Alexandre Olivar. És el volum 7 

de la «Biblioteca Litúrgica Catalana». La 

sessió es clogué amb la lectura d’una ex-

tensa carta d’Alexandre Olivar agraint a 

tots els membres de la Societat que se li 

hagi dedicat la darrera «Miscel·lània Li-

túrgica Catalana».

La segona reunió (sessió 85) es va 

fer el dia 7 de juny de 2012. En obrir-la, 

el president explicà la situació econòmica, 
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i a continuació es presentà una conferència, 

a càrrec de Sergi Zauner i Espinosa, titu-

lada «L’arribada de Trento a Barcelona: 

efectes primerencs sobre la música litúrgi-

ca», un tema pràcticament encara no 

tractat pels investigadors. En acabar, es féu 

la presentació del vintè número de Miscel-

lània Litúrgica Catalana (2012) i el res-

ponsable de publicacions demanà estudis 

per a incloure en el proper número.
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Societat Catalana de Musicologia

Any de fundació: 1973

Junta Directiva

Presidència: Joaquim Garrigosa i Massana

Vicepresidència:  Xosé Aviñoa Pérez

Secretaria:  Jordi Rifé Santaló

Tresoreria:  Jordi Ballester Gibert

Vocalia:  Josep M. Almacellas Díez

 Xavier Daufí Rodergas

 Josep Dolcet Rodríguez

 Emili Ros-Fàbregas

Delegat de l’IEC: Romà Escalas Llimona

Nombre de socis:  59

Activitats

— Conferència «Obres inèdites de Fran-

cesco Foggia per a instruments de corda. 

Un conjunt de composicions copiat en el 

manuscrit 387 de la Biblioteca de Cata-

lunya», a càrrec de Nuno Mendes, violi-

nista dedicat a la recerca entorn de la 

música ibèrica del segle xvii. IEC, 22 de 

maig de 2012.

— Participació en l’organització 

de la X Jornada de la SCATERM: «Els 

manlleus en la terminologia musical», de 

la Societat Catalana de Terminologia. 

IEC, 24 de maig.

— Conferència «Les compositores 

catalanes: de la segona meitat del se- 

gle xix a l’inici del segle xx», a càrrec de 

M. Teresa Garrigosa, cantant i pedagoga 

que desenvolupa una recerca sobre les 

dones compositores a casa nostra. IEC,  

5 de juny de 2012.

Publicacions

Revista Catalana de Musicologia, vol. 4 

(2011).
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Assemblea

El dia 29 de maig de 2012 es va celebrar 

l’Assemblea General Ordinària, en què  

es va presentar la memòria d’activitats  

del curs 2010-2011, l’estat de comptes del 

curs 2011-2012, el pressupost per al curs 

2012-2013 i el calendari d’activitats del 

curs 2012-2013.

Sessió inaugural

El dimecres 24 d’octubre de 2011, a la 

Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC es 

va inaugurar el curs 2011-2012 amb la 

conferència «Història de l’art medieval: 

noves vies per a la recerca i la divulga-

ció», a càrrec de Flocel Sabaté i Curull, 

catedràtic d’història medieval de la 

Universitat de Lleida, que va ser presen-

tada per Francesca Español, presidenta 

de l’entitat.

Celebració del XXV Cicle  

de Conferències

Al llarg dels mesos de gener i febrer de 

2012, Amics de l’Art Romànic va orga-

nitzar el XXV Cicle de Conferències: Els 

jueus a Catalunya. L’objectiu fou l’anà-

lisi de la comunitat jueva en el període 

medieval des de diverses perspectives. Es 

va iniciar el 30 de gener amb la conferèn-

Amics de l’Art Romànic

Any de fundació: 1977

Junta Directiva

Presidència: Francesca Español Bertran

Vicepresidència: Rosa M. Martín Ros

Secretaria: Joaquim Graupera Graupera

Tresoreria: Joan Valero Molina

Vocalia: M. Lluïsa Castellanos Rayo

 Tura Clara Vallès

 Francesc Fité Llevot

 Núria Fortuny Solís

 Guadalupe Miras Bernal

Delegat de l’IEC: Antoni Pladevall Font

Nombre de socis: 256

 (més 246 membres d’altres entitats i agregats)
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cia «Els jueus dins el context català dels 

segles xiv i xv», a càrrec de Jaume Riera i 

Sans, antic facultatiu de l’Arxiu de la 

Corona d’Aragó. El 6 de febrer la sessió 

fou a càrrec de la professora Isabel Escan-

del Proust, de la Universitat de les Illes 

Balears, que tractà «L’èxode del poble 

jueu relatat i pintat a la Haggadah d’or». 

El 13 de febrer, Francesca Español, pre-

sidenta d’AAR i professora de la Univer-

sitat de Barcelona, va analitzar la «Icono-

grafia antisemita» i el cicle es va cloure  

el 20 de febrer amb la presentació de «La 

vida quotidiana del Call de Barcelona», a 

càrrec de Victòria Mora, tècnica superior del 

Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) i 

responsable del Centre d’Interpretació del 

Call (CIC). Com a darrera activitat, el dis-

sabte dia 25 de febrer es va fer un recorre-

gut per aquest barri barceloní.

Conferències dels cicles Romànic  

a l’abast i Gòtic a l’abast

Durant el curs 2011-2012 es van anar 

oferint diverses conferències elaborades 

pels membres de la Junta d’AAR amb una 

clara finalitat divulgadora dels estils cen-

trals de l’edat mitjana, el romànic i el 

gòtic, amb la voluntat d’apropar el gran 

públic a aquestes sensibilitats artístiques. 

Totes les sessions es van desenvolupar a 

la Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC: 

«Josep Puig i Cadafalch: les arrels d’un 

home de la Renaixença», per Joaquim 

Graupera (14 de novembre); «Josep Puig 

i Cadafalch i Sant Pere d’Àger», per 

Francesc Fité (21 de novembre); «L’esce-

nari litúrgic de la catedral de Girona: un 

patrimoni moble desmantellat?», per 

Francesca Español (19 de desembre); «El 

llinatge dels Cabrera i la promoció artís-

tica de la Catalunya baixmedieval», per 

Joan Valero (23 de gener), i «La comtes-

sa Guisla de Cerdanya», per Rosa Maria 

Martín (26 de març).

Sessions de treball de camp: visites

També s’han dut a terme quatre sessions 

de treball de camp (visites), una d’elles 

formava part del XXV Cicle de Confe-

rències: Els jueus a Catalunya. Els llocs 

visitats van ser els següents: visita co-

mentada a Santa Coloma de Queralt i 

Conesa, amb Francesca Español (13 de 

novembre); visita comentada al MNAC, 

amb Francesca Español i Joaquim Grau-

pera (28 de gener); visita comentada pel 

call de Barcelona, a càrrec dels respon-

sables del Centre d’Interpretació del Call 

(25 de febrer), i visita comentada a 

l’exposició «Catalunya 1400. El gòtic 

internacional», a càrrec de Francesca 

Español, Joan Valero i Rosa M. Martín 

(28 d’abril).

III Trobada dels Amics de l’Art 

Romànic de Catalunya

El dissabte 24 de març de 2012 va tenir 

lloc la III Trobada dels Amics de l’Art 

Romànic de Catalunya. Hi van participar 

les entitats de Barcelona, el Berguedà, el 

Bages, Sabadell i la secció Arts de l’Insti-
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tut d’Estudis Penedesencs. Es van reunir 

un total de cent trenta-cinc persones.

La visita es va iniciar amb un 

parlament del president dels Amics de 

l’Art Romànic de Sabadell, Lluís Fernán-

dez, com a organitzador de la trobada 

d’enguany. Després de separar els assis-

tents en grups més petits, van començar 

les activitats amb la visita comentada al 

monestir de Sant Cugat del Vallès, a la 

població medieval i al museu del mones-

tir. Aquesta part de les activitats fou 

conduïda per monitors del Museu de Sant 

Cugat. Després de dinar, es visità l’esglé-

sia romànica de Santa Maria de Barberà. 

Els comentaris sobre l’arquitectura de 

l’edifici van ser realitzats per l’arquitecte 

Josep M. Massagué (AAR de Sabadell) i 

l’explicació de les pintures murals fou a 

càrrec de Francesca Español (AAR de 

Barcelona).

La trobada es va cloure amb el 

parlament dels presidents de les entitats 

participants, i els Amics de l’Art Romànic 

del Bages es van oferir a organitzar la 

trobada de l’any vinent.

Sessions de treball de camp: viatges

En aquest curs s’han consolidat els viat-

ges, d’una durada superior a una jornada, 

i s’han mantingut les dates de les vacances 

de Pasqua i la sortida-cloenda del curs 

amb una excursió de cap de setmana. Els 

viatges programats van ser els següents:

— Del 2 al 5 d’abril de 2012. 

Viatge a França. Es van visitar importants 

monuments, museus i poblacions d’origen 

medieval del sud de França: Baiona (ca-

tedral), Auloron Sainte-Marie (catedral, 

església de la Santa Creu), Morlaàs (es-

glésia de Santa Fe), Vallcabrera (església 

de Sant Just) i Sant Bertran de Comenge 

(catedral i claustre). Els responsables dels 

comentaris van ser Francesc Fité i Fran-

cesca Español.

— Dies 2 i 3 de juny de 2012. 

Sortida clausura del curs 2011-2012: 

Monuments dels Ports, el Matarranya i 

la Terra Alta (Morella, Vall-de-roures, 

Horta de Sant Joan). Es va visitar l’es-

glésia de Santa Maria (segles xiv-xv) i el 

convent de Sant Francesc, amb un recor-

regut per Morella i una visita del recinte 

emmurallat. A Vall-de-roures es va visi-

tar l’església de Santa Maria (segles xiv-

xv) i el palau gòtic contigu, erigit entre 

els anys 1390-1456. Finalment, a Horta 

de Sant Joan es féu la visita de l’església 

parroquial gòtica.

Premi dels Amics de l’Art Romànic

El jurat del premi, inclòs en el LXXXI 

Cartell de premis de l’IEC, el formaren 

Francesca Español, Joaquim Graupera i 

Guadalupe Miras, els quals van decidir 

atorgar el premi a Sebastià Sánchez Sau-

leda, pel treball El santuari del Tallat: les 

vicissituds d’un edifici del tardogòtic ca

talà. L’acte de lliurament tingué lloc dins 

la celebració dels Premis Sant Jordi de 

l’IEC, el dia 26 d’abril de 2012.
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Publicacions

El 12 d’abril de 2012 es va presentar a la 

Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC el 

llibre El monestir de Sant Joan de les 

Abadesses. Aquest volum presenta un 

estudi exhaustiu de la història d’aquest 

monestir romànic des del segle ix fins  

al xx. L’obra ha estat realitzada per diver-

sos professors universitaris i experts his-

toriadors com Martí Aurell, catedràtic 

d’història medieval de la Universitat de 

Poitiers i director de la revista Cahiers de 

Civilisation Médiévale; Marta Crispí i 

Míriam Montraveta, investigadores i do-

cumentalistes d’art medieval; Francesc 

Miralpeix i Teresa Avellí, professors de la 

Universitat de Girona; Carles Puigferrat, 

medievalista; Francesc Xavier Mingoran-

ce, professor de la Universitat Pompeu 

Fabra, i Francesc Fajula, professor de la 

Universitat de Barcelona i membre de  

la Junta del Monestir.

La presentació fou a càrrec de 

Francesca Español, que va participar en la 

redacció del volum juntament amb altres 

membres de la Junta dels AAR com Anto-

ni Pladevall i Rosa M. Martín. L’edició 

s’inscriu en les actuacions del pla de dina-

mització del producte turístic «Terra de 

comtes i abats» i és el fruit d’un conveni 

de col·laboració signat entre el Monestir de 

Sant Joan de les Abadesses, el Consorci del 

Ripollès Desenvolupament i l’Ajuntament 

de Sant Joan de les Abadesses.

El 21 de maig de 2012 es va pre-

sentar a la Sala Pi i Sunyer de l’IEC el 

número 22 (2010-2011) de la revista 

Lambard. Estudis d’Art Medieval, a càrrec 

del president del Gremi d’Antiquaris de 

Catalunya, Carles Xarrié Sánchez. La 

revista, que segueix el format dels volums 

precedents, presenta en primer lloc una 

sèrie d’articles amb el tema monogràfic 

«La descoberta del món medieval al se- 

gle xix». Aquests treballs mostren les 

conclusions de les diferents conferències 

realitzades sota aquest títol durant el curs 

passat.

Difusió

S’ha renovat la pàgina web de l’entitat i 

s’ha potenciat com a eina de comunicació 

entre els socis i la Junta, amb la intenció, 

també, de restar oberta a tothom. Puntu-

alment s’informa dels actes programats i 

s’hi mostren les cròniques de les activitats 

ja realitzades. A part d’aquesta secció més 

dinàmica, hi ha una sèrie de pàgines fixes 

on s’informa sobre l’entitat (com fer-se’n 

soci, la composició de la Junta, els Esta-

tuts, etc.) i altres aspectes relacionats, 

amb enllaços sobre altres entitats i con-

gressos al voltant de l’art i el patrimoni 

medieval català. L’adreça és http://aariec. 

blogspot.com.es i en aquest primer any  

de funcionament s’han produït un total de 

23.759 visites.
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Societat Catalana de Pedagogia 

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

Presidència: Martí Teixidó Planas

Vicepresidència:  Joan Mallart Navarra

 Pere Marquès Graells

Secretaria:  Carme Rider Serra

Tresoreria:  M. Dolors Maura Pascuet

Vocalia:  Immaculada Bordas Alsina

 Josep Lluís Rodríguez Bosch

 Joan-Josep Llansana González

 Carme Amorós Basté

 Núria Rajadell Puiggròs

 Xavier Ureta Buxeda

Vocalia de Lleida:  Sofía Isús Barado

Vocalia de Tarragona:  Elena Venini Redin

Vocalia de Vic:  Antoni Portell Llorca

Vocalia de València:  Diego Gómez Garcia

Vocalia de les Illes Balears:  Ramon Bassa Martín

Responsable de publicacions:  Josep Palau Orta

Delegat de l’IEC: Josep González-Agàpito Granell

Nombre de socis: 141

Activitats

— Sessió inaugural del curs «Aprendre en 

català, un objectiu educatiu i social irre-

nunciable». IEC, 5 d’octubre de 2011. 

S’hi va presentar la «Declaració de la 

Societat Catalana de Pedagogia en relació 

amb les bases científiques, pedagògiques 

i socials de l’escola catalana i la immersió 

lingüística» (vegeu-ne el text en el capí- 

tol ii, «El Ple», en l’apartat «Declaracions 

i adhesions institucionals»).

— Acte de presentació del Dicci

onari d’educació. IEC, 18 d’octubre de 

2011. Aquesta obra, resultat de la coope-

ració entre el TERMCAT, el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Ca-
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talunya i el Ministeri d’Educació del 

Govern d’Andorra, aplega i defineix prop 

de dos mil termes. En l’acte intervingue-

ren Joan Mallart, que explicà com s’ha dut 

a terme la coordinació científica del dic-

cionari, i Sebastià Serrano, que pronuncià 

la conferència «Comunicació, llengua i 

educació». Presidiren l’acte el ministre de 

Cultura del Govern d’Andorra, Albert 

Esteve; la consellera d’Ensenyament de la 

Generalitat, Irene Rigau, i el president de 

l’IEC, Salvador Giner.

— Sessió en homenatge a Jordi 

Monés i Pujol-Busquets. IEC, 25 d’octu-

bre de 2011. L’acte s’organitzà en l’avi-

nentesa de la publicació de la seva obra 

La pedagogia catalana del segle xx. En 

l’acte intervingueren Antonio Viñao, ca-

tedràtic de la Universitat de Múrcia, que 

glossà l’aportació de Monés a la historio-

grafia educativa, i Conrad Vilanou, cate-

dràtic de la Universitat de Barcelona, que 

presentà el llibre.

— Presentació de la Revista Ca

talana de Pedagogia, vol. 7: Competèn

cies, currículum i sistemes pedagògics. El 

perquè de les coses. IEC, 21 de desembre 

de 2011. En l’acte intervingueren Josep 

Palau i Orta, responsable de publicacions 

de la Societat; Joan Teixidó Saballs,  

coordinador del tema monogràfic de la 

revista, i Jaume Sarramona, catedràtic 

emèrit de pedagogia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona.

— Presentació de la publicació de 

les actes de la tercera edició de la Prima-

vera Pedagògica (2010). IEC, 16 de maig 

de 2012. Durant l’acte, també es va fer 

una presentació del nou format digital de 

la Revista Catalana de Pedagogia.

— Cinquena edició de la Prima-

vera Pedagògica. IEC, 31 de maig i 1 de 

juny de 2012. La primera sessió va tenir 

lloc a l’IEC i la segona al campus Mundet 

de la Universitat de Barcelona. Va ser una 

activitat acreditada per als estudiants de 

la UB. En aquest context, joves pedagogs 

i pedagogues que es troben en els deu 

primers anys d’exercici professional van 

ser convidats a presentar breument els 

seus estudis, recerques i projectes. Es va 

establir un diàleg amb altres pedagogs de 

llarg recorregut professional que van ac-

tuar com a crítics constructius i va sorgir 

un debat acadèmic enriquidor. Les ponèn-

cies presentades seran publicades a la 

Revista Catalana de Pedagogia.

— Assemblea General de socis. 

IEC, 20 de juny de 2012. Abans de donar 

pas a la sessió ordinària de l’assemblea, 

que fou oberta al públic, es va fer un re-

coneixement a la mestra Maria Teresa 

Codina; Xavier Ureta va fer una presen-

tació mosaic de recursos TIC amb valor 

pedagògic per a poder millorar el sistema 

d’ensenyament i aprenentatge, i Joan 

Jareño va presentar les possibilitats didàc-

tiques de la Xarxa.

— Presentació de l’opuscle editat 

per la UOC Els resultats del model lin

güís tic escolar de Catalunya. L’evidència 

empírica. IEC, 27 de juny de 2012. L’obra 
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ha estat coordinada per Miquel Strubell, 

Llorenç Andreu i Elena Sintes, i els autors 

són Melina Aparici, Joaquim Arnau, Au-

rora Bel, Montserrat Cortès-Colomé, 

Carme Pérez Vidal i Ignasi Vila. En l’acte 

intervingueren Isidor Marí, president de 

la Secció Filològica de l’IEC; Josep 

González-Agàpito, president de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC; 

Miquel Strubell, director de la càtedra de 

multilingüisme de la UOC, i Elena Sintes, 

doctora en sociologia.

Projectes

La Societat col·labora en el projecte d’ela-

boració del Diccionari enciclopèdic de 

pedagogia (en català i amb equivalències 

en sis llengües) de la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials, i en la redacció d’una 

prova de diagnòstic i pronòstic pedagògic 

de la competència lingüística en infants de 

cinc anys.

Publicacions

Revista Catalana de Pedagogia, vol. 7 

(2009-2010).
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Societat Catalana d’Estudis Clàssics

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

Presidència: Montserrat Jufresa Muñoz

Vicepresidència: Jaume Almirall Sardà

Tresoreria: Carles Garriga Sanç

Secretaria: Josep M. Escolà Tuset

Vocalia: Josep Lluís Vidal Pérez

 Mariàngela Vilallonga Vives

Delegat de l’IEC: Carles Miralles Solà

Nombre de socis: 227

Jornades i col·loquis

Col·loqui PARSA (Pôle Alpin de Recherches 

sur les Societés Anciennes) 2011

— «La idea del teatre a la Grècia antiga: 

de la inserció en la polis a les especulaci-

ons filosòfiques». Institut d’Estudis Cata-

lans, 3-5 novembre de 2011.

— «La réception du personnage 

de Thersite», a càrrec de Yannick Die-

bold, de la Universitat de Lausana.

— «Reexamining the Lille Ste-

sichorus: about the Theban version of 

PMGF 222b», a càrrec de Roger Aluja, de 

la Universitat de Barcelona.

— «Hérodote présocratique», a 

càrrec de Bernardo Berruecos, de la Uni-

versitat de Barcelona.

— «Conflictualités, discordes et 

guerres civiles: un examen du concept de 

stasis dans la philosophie d’Aristote», a 

càrrec d’Esther Rogan, de la Universitat 

de París I Panteó - La Sorbona.

— «Diceopoli tra città e campag-

na», a càrrec de Diego Lanza, de la Uni-

versitat de Pavia.

— «La parabasi delle Rane: gram-

matica drammaturgica e chiavi politiche», 

a càrrec de Massimo Stella, del CRIMTA 

de la Universitat de Pavia.

— «Implicazioni drammaturgiche 

e socio-politiche del kômázein di Eracle 

nell’Alcesti di Euripide», a càrrec de 

Francesca Frisullo, de la Universitat  

de Torí.

— «L’intégration de l’étranger 

dans la tragédie athénienne. A propos de 

la Médée d’Euripide», a càrrec de Pierre 

Voelke, de la Universitat de Lausana.

Memoria 2011-2012.indb   422 20/1/17   13:09



So
c

ie
t

a
t

S 
fi

l
ia

l
S

423

— «Il problema dell’espansionis-

mo ateniese in Italia meridionale nella 

Μελανίππη ἡ δεσμῶτις di Euripide», a 

càrrec de Chiara Lampugnani, de la Uni-

versitat de Torí.

— «Des tribunaux athéniens com-

me lieux de compétition dramatique», a 

càrrec de Noémie Villacèque, de la Uni-

versitat de Tolosa.

— «Musical rhythm and dramatic 

structure in Aeschylus’ Agamemnon», a 

càrrec de Joan Silva, de la Universitat de 

Barcelona.

— «L’Hélène d’Euripide: une 

tragédie de la tragédie?», a càrrec de Ma-

gali Année, de la Universitat de París IV.

— «Avere le ali è la cosa più bella. 

Riflessi meta-teatrali negli Uccelli di 

Aristofane e in alcune regie moderne», a 

càrrec de Gilda Tentorio, de la Universitat 

de Torí.

— «Erodoto e la tragedia. Lessico 

e temi dionisiaci nell’episodio di Scile in 

Hdt. IV, 79-80», a càrrec d’Enrico Corti, 

de la Universitat de Torí.

— «Socrate bacchant, ou l’arrière-

plan tragique de la philosophie de Pla-

ton», a càrrec de Marie-Laurence Desclos, 

de la Universitat de Grenoble.

— «De la μεγίστη μουσική 

(Phédon 61 a3) à la τραγῳδία ἀληθεστάτη 

(Lois 817)», a càrrec d’Aurélie Matthey, 

de la Universitat de Lausana.

— «Elio Aristide fra comici e 

commedia», a càrrec d’Eliabetta Berardi, 

de la Universitat de Torí.

— «La melete come fenomeno 

teatrale pubblico nell’età imperiale. Il caso 

di Elio Aristide», a càrrec d’Antonella 

Capano, de la Universitat de Torí.

La matemàtica grega com a problema 

historiogràfic i literari

Cicle de tres sessions a càrrec de Fabio 

Acerbi, investigador de la matemàtica 

grega antiga al CNRS. IEC, 16, 17 i 18 

d’abril de 2012. Organitzat conjuntament 

amb la Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica, la Societat Cata-

lana de Matemàtiques i la Societat Ca-

talana de Filosofia.

— 1a sessió: «Què en resta de la 

matemàtica grega anterior a Euclides?». 

La matemàtica preeuclídia ha pervingut 

gràcies a fonts secundàries, a voltes molt 

tardanes. La seva reconstrucció consti-

tueix el principal problema historiogràfic 

en l’estudi de la matemàtica grega antiga. 

La conferència presentà els textos trans-

mesos i les seves fonts, amb exemples 

concrets, i s’hi discutiren les dificultats 

interpretatives principals.

— 2a sessió: «El sistema literari 

de les obres matemàtiques gregues». Els 

escrits matemàtics grecs constitueixen un 

gènere literari de característiques molt 

ben definides. La conferència oferí una 

presentació de conjunt d’aquest gènere, i 

en va descriure la subdivisió en subgène-

res i els trets estilístics principals.

— 3a sessió: «Recepció i trans-

missió del corpus matemàtic grec». La 
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conferència presentà, sobre la base 

d’exemples concrets, els aspectes princi-

pals de la recepció de la matemàtica 

grega en l’antiguitat tardana i en el pe-

ríode protobizantí, i s’hi discutiren al-

guns dels trets més significatius de la 

tradició manuscrita de les obres princi-

pals.

Rencontres FrancoCatalanes  

sur l’Antiquité Classique / Trobades 

FrancoCatalanes sobre l’Antiguitat 

Clàssica

Titulades «Entre philosophie et littéra ture: 

allers-retours à l’époque hellénistique et 

romaine» / «Entre filosofia i literatura: 

anada i tornada a l’època hel·lenística i 

romana», foren organitzades per la Uni-

versitat de París IV - La Sorbona, la 

Universitat de Barcelona i la Societat 

Catalana d’Estudis Clàssics. Van tenir lloc 

a l’IEC i a la UB, els dies 15 i 16 de maig 

de 2012. Les conferències que s’hi impar-

tiren són les següents:

— «De les angúnies de l’ànima a 

l’ἀγωνία dels textos», a càrrec de Carles 

Miralles, de l’IEC i la Universitat de Bar-

celona.

— «Les philosophes et la pratique 

de la déclamation dans l’éloquence scho-

lastique du ier siècle ap. J.-C.», a càrrec 

de Charles Guérin, de la Universitat de 

Montpeller III.

— «A propòsit d’una lectura mà-

gico-filosòfica de la Nekuia (Juli Africà, 

Cestos V Viellefond= P. Oxy.412)», a 

càrrec de Jaume Pòrtulas, de la Universi-

tat de Barcelona.

— «Les citations d’Empédocle 

chez Calcidius», a càrrec de Béatrice 

Backhouche, de la Universitat de Mont-

peller III.

— «Petite histoire du vraisembla-

ble dans la pensée grecque», a càrrec de 

Xavier Riu, de la Universitat de Barce - 

lona.

— «La desconfianza en la litera-

tura. Virgilio y Hermann Broch», a càrrec 

de José Luis Vidal, de la Universitat de 

Barcelona.

— «Lucien, les philosophes et les 

philosophies», a càrrec de Francesca 

Mestre, de la Universitat de Barcelona.

— «Plaisir et amitié chez Sénè-

que», a càrrec de Carlos Lévy, de la 

Universitat de París IV - La Sorbona.

— «Une notion de philosophie 

intraduisible en latin, la philostorgia dans 

les correspondances de Cicéron et de 

Fronton», a càrrec de Sophie Baillot,  

de la Universitat de Grenoble II.

— «Consolation et psychologie 

chez Sénèque dans la Consolation à 

Polybe», a càrrec de François Prost, de la 

Universitat de París IV - La Sorbona.

— «Monologue et παρρησία tra-

gique chez Sénéque», a càrrec de Valéry 

Laurand, de la Universitat Michel de 

Montaigne - Bordeus III.

— «Pensamiento filosófico y pen-

samiento mágico. Una reflexión a partir 

de los papiros griegos del Egipto romano», 
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a càrrec d’Emilio Suárez de la Torre, de 

la Universitat Pompeu Fabra.

— «El cos molest, en l’obra 

d’Epictet», a càrrec de Maria Teresa Fau 

i Montserrat Jufresa, de la Universitat de 

Barcelona.

— «Du théologique au religieux: 

le rôle de la réthorique dans les Pensées 

de Marc-Aurèle», a càrrec de Jordi  

Pia, de la Universitat de París IV - La 

Sorbona.

Curs d’actualització «Els altres, 

estrangers en el món grecollatí: 

bàrbars, savis»

Facultat de Filologia Grega de la Univer-

sitat de Barcelona, del 9 al 13 de juliol de 

2012. El programa versà sobre les rela-

cions mantingudes per grecs i romans amb 

altres pobles i altres cultures, i de manera 

especial sobre les diferents imatges dels 

«altres» que s’anaren configurant, al llarg 

del temps, des de la perspectiva del món 

clàssic. Es donaren, així mateix, indica-

cions per a la docència.

— «Colons grecs i pobles indíge-

nes», a càrrec de Teresa Fau.

— «Barbarophonoi», a càrrec 

d’Agustí Alemany.

— «La decisió de l’altre», a càrrec 

de Rubén Montanés.

— «Iconografia de l’altre», a càr-

rec de Maite Calvo.

— «Allò que ens conten els viat-

gers grecs», a càrrec de F. Xavier Gómez 

Espelosín.

— «Els escites», a càrrec de Mar-

ta Oller.

— «Dona i estrangera», a càrrec 

de Montserrat Camps.

— «Quan els savis vénen de fora», 

a càrrec de Sergi Grau.

— «D’una ànima bona és pàtria el 

món sencer», a càrrec de Bernardo Ber-

ruecos.

— «Bàrbars i exòtics», a càrrec de 

Pius Alibek.

Conferència

— «Il cardinale Bessarione e la miniatura 

dei manoscritti classici: Un greco tra Me-

dioevo e Rinascimento», a càrrec de Da-

niele Guernelli, de la Universitat de Bolo-

nya. IEC, 19 de gener de 2012.

Diàlegs 2012

Quatre escriptors reflexionaren sobre el 

diàleg que les seves obres mantenen amb 

els clàssics grecollatins: Joan Margarit (28 

febrer de 2012), Josep Piera (15 març  

de 2012), Susanna Rafart (17 d’abril de 

2012) i Teresa Costa-Gramunt (10 de maig 

de 2012).

Publicació

Jufresa, M.; Reig, M. (ed.). Ta zôia. L’es

pai a Grècia II: els animals i l’espai. 

Barcelona: Institut d’Estudis Catalans; 

Tarragona: Institut Català d’Arqueo-

logia Clàssica, 2011. La presentació 

de l’obra tingué lloc a l’IEC, el 12 de 

juny de 2012.
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Societat Catalana d’Estudis Numismàtics

Any de fundació:  1979

Junta Directiva

Presidència: Miquel Crusafont Sabater

Vicepresidència: Leandre Villaronga Garriga

Secretaria: Xavier Sanahuja Anguera

Tresoreria: Rafael Comas Ezequiel

Vocalia: Anna M. Balaguer Prunés

 Jaume Benages Olivé

 Xavier Jorba Serra

 Jaume Boada Salom

 Joan Antoni Sendra Ibáñez

Delegat de l’IEC: Gaspar Feliu Montfort

Nombre de socis: 189

Socis i govern

L’Assemblea General Ordinària anual fou 

convocada el dia 7 de febrer de 2012 a la 

Sala Prat de la Riba de l’IEC. Durant el mes 

de febrer es va iniciar la campanya d’actu-

alització de dades per a incorporar a la 

llista de socis, amb l’objectiu d’afegir-hi el 

número de DNI i també el correu electrònic. 

Es va aprofitar l’ocasió per a informar tots 

els socis de la possibilitat d’obtenir un 

carnet de soci, expedit per l’Institut d’Es-

tudis Catalans, que serveixi com a identi-

ficador de pertinença a la Societat.

Homenatge a Leandre Villaronga

El mateix dia 7 de febrer de 2012, coin-

cidint amb la presentació del seu darrer 

llibre, s’organitzà un acte d’homenatge a 

la trajectòria científica de Leandre Villa-

ronga, que complí seixanta anys de recer-

ca numismàtica. Al llarg de la sessió es 

van llegir públicament les nombroses 

adhesions que arribaren a la SCEN per 

correu postal o electrònic, tant d’àmbit 

particular com institucional. Entre les 

institucions que s’adheriren a l’acte, cal 

esmentar les principals societats numis-

màtiques internacionals, com ara l’angle-

sa, la italiana o la francesa, però també 

altres de properes com el Cercle de Bar-

celona i les de Terrassa i Sabadell. També 

es llegiren nombroses adhesions a títol 

individual. Poc abans de l’acte, l’Assem-

blea General va ratificar un acord de la 
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Junta de Govern segons el qual es procla-

mava el doctor Leandre Villaronga i 

Garriga soci d’honor de la SCEN.

Presentacions

El dia 7 de febrer de 2012 fou presentat 

el nou llibre de Leandre Villaronga i Jau-

me Benages, Ancient coinage of the Ibe

rian Peninsula / Les monedes de l’edat 

antiga a la península Ibèrica, en edició 

bilingüe anglesa i catalana.

Durant el mes de juny es va en-

llestir el nou llibre de Miquel Crusafont, 

Història de la moneda de l’Occitània 

catalana (segles xi-xiii). En aquesta ocasió, 

s’organitzaren dues presentacions, a càr-

rec de Flocel Sabaté i Curull, catedràtic 

d’història medieval de la Universitat de 

Lleida. La primera presentació tingué lloc 

a Barcelona, el dia 19 de juny, a la Sala 

Pi i Sunyer de l’IEC, sota la presidència 

de M. Teresa Ferrer i Mallol.

La segona presentació es desenvo-

lupà a Lleida el dia 28 de juny, a l’edifici 

del Rectorat de la Facultat de Lletres de la 

Universitat de Lleida (UdL), dins del marc 

del II International Medieval Meeting Llei-

da 2012, organitzat pel grup de recerca 

consolidat en estudis medievals Espai, 

Poder i Cultura de la mateixa Universitat.

Projectes

Al llarg del curs 2011-2012 es va conti nuar 

preparant l’edició de nous volums de l’obra 

esparsa de Leandre Villaronga, així com els 

darrers detalls de l’obra The Iberian Penin

sula, de Miquel Crusafont, Anna M. Bala-

guer i Philip Grierson, dins de la sèrie 

«Medieval European Coinage» (MEC), que 

edita la Universitat de Cambridge.

Conferències

Els dies 9, 10, 11 i 12 de setembre de 

2011, els veïns d’Òrrius (Amics del Pes-

sebre Vivent) van voler celebrar els tren-

ta anys de la troballa de monedes comtals 

i van organitzar una sèrie d’actes comme-

moratius. Entre aquests, cal esmentar una 

conferència de Miquel Crusafont sobre la 

troballa i l’edició d’un opuscle (El tresoret 

d’Òrrius) on constava un text del mateix 

autor titulat «Òrrius: una troballa fona-

mental», acompanyat de fotografies de les 

monedes i de la descoberta del tresor.

El desembre de 2011 i el juny de 

2012 Miquel Crusafont féu un curs de dues 

hores d’introducció a la història de la  

moneda dins del màster que dirigeix  

la professora Eva Serra, del Departament 

d’Història Moderna de la Universitat de 

Barcelona.

A la mateixa Universitat en féu un 

altre per al Departament d’Història de 

l’Art de la professora Imma Socies, que es 

complementà amb el vídeo d’una entre-

vista que s’ha adjuntat als fons informa-

tius de la seva càtedra.

El 17 de desembre de 2011 Joan 

Antoni Sendra, juntament amb Javier 

Máñez, van presentar al Museu d’Història 

de València, i dins del marc de les  

IV Jornades d’Arqueologia de València i 
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Castelló, una comunicació titulada «Los 

últimos momentos de la ceca de Valencia».

Del 26 al 29 de juny de 2012, 

aprofitant la celebració del II Internatio-

nal Medieval Meeting Lleida 2012, orga-

nitzat pel grup de recerca consolidat en 

estudis medievals Espai, Poder i Cultura 

de la UdL, i a la mateixa sala on se celebrà 

la presentació del llibre de Miquel Crusa-

font, es programà una sessió lliure de tema 

numismàtic, amb la intervenció de quatre 

membres de la SCEN: Francisco Cebreiro 

(«Quebrar el real para alcanzar la realeza. 

Un aspecto del ascenso al poder de las 

casas Trastámara y Avis en las monar-

quías peninsulares occidentales»), Pol 

Junyent («Fraus monetaris a la Catalunya 

del segle xv, segons els comptes del recep-

tor dels emoluments de la Governació 

General de Catalunya»), Xavier Sanahu-

ja («Aspectes identitaris de la moneda 

catalana baixmedieval») i Joan Antoni 

Sendra («La casa de moneda de València 

a l’època medieval»).

Difusió

Per tal de millorar la difusió nacional i 

internacional de l’obra de Leandre Villa-

ronga i Jaume Benages, Ancient coinage 

of the Iberian Peninsula / Les monedes de 

l’edat antiga a la península Ibèrica, es 

van trametre a les principals societats 

numismàtiques un o dos exemplars de 

l’obra (complint la seva normativa), a fi 

que se’n fes recensió a les respectives re-

vistes científiques. També es van trametre 

exemplars a les principals cases interna-

cionals de subhasta amb el prec que 

empressin l’obra per a classificar els 

materials de les seves ofertes, atès que es 

tracta de la primera síntesi global de la 

moneda de l’edat antiga de la Península.

La pàgina web de la SCEN (http://

scen.iec.cat), hostatjada dins el portal de 

l’Institut d’Estudis Catalans, va canviar 

la fesomia a mitjan 2012. Al llarg del curs 

s’han anat realitzant actuacions amb 

vista a documentar l’edifici de l’antiga 

Seca de Barcelona. Gràcies a l’actuació 

positiva del regidor Jordi Portabella, 

l’Ajuntament de Barcelona acomplí el 

projecte d’adquisició d’un altre dels sec-

tors en què està dividit l’antic edifici. El 

dia 14 de març de 2012, el mateix Porta-

bella organitzà una visita a aquest nou 

espai, a la qual assistiren M. Eugènia 

Ripoll i Miquel Crusafont. El dia 2 d’abril 

Miquel Crusafont tingué una nova entre-

vista amb Jordi Portabella, que l’informà 

de la situació del projecte.

Consultes

A continuació, es mostren alguns exem-

ples de les consultes cursades al llarg 

d’aquest curs:

Montserrat Sabater va sol·licitar 

informació sobre la simbologia i la tipo-

logia d’algunes monedes occitanes del 

segle xii.

Jordi Freixas i Mercadé, director 

del Saló Nàutic de la Fira de Barcelona, 

ens va fer arribar, de mans de Lluís Bo-
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namusa, un exemplar del llibre 50º Salón 

Náutico Internacional de Barcelona, re-

centment editat, per tal d’entrar a formar 

part de la secció de medallística de la 

nostra biblioteca.

El consoci Godhino Miranda tra-

meté dades i fotografia d’una moneda d’or 

inèdita valenciana, sobre base de la qual 

es féu un article per a la propera Acta 

Numismàtica, núm. 41-42, que comptà 

també amb la col·laboració del numismà-

tic portuguès Javier Salgado i de Miquel 

Crusafont.

Albert Verdaguer, descendent de 

l’antic dirigent del Cercle, el senyor Vila-

Sivill, demanà assessorament sobre aspec-

tes numismàtics en l’actuació del seu 

avantpassat per a un treball biogràfic que 

està preparant i que s’espera que pugui 

ser publicat properament.

El consoci Giral Royo demanà 

material bibliogràfic del volum d’home-

natge al doctor Colbert de Beaulieu, que 

li fou tramès.

Al llarg del segon semestre s’han 

anat donant informacions bibliogràfiques 

i assessorament al nostre consoci Marc 

Rojas per al seu portal www.solomedieva

les.com.

A mitjan 2012 la professora Lucia 

Travaini va sol·licitar una fotografia del 

professor Philip Grierson, que li fou tra-

mesa.

Emili Trilla, de Palma de Mallor-

ca, trameté les dades d’un segell de pari-

atge que, un cop estudiat, serà publicat a 

Acta Numismàtica, núm. 43.

Donació de fons

La SCEN ha fet donació, el setembre de 

2011, a la Biblioteca de Catalunya (BC) 

d’un petit fons de publicacions sobrants 

de biblioteca, entre exemplars de temàti-

ca numismàtica repetits o de temàtica 

històrica i arqueològica considerats no 

essencials. Es tracta d’unes publicacions 

que no constaven en el catàleg de la BC  

i que Neus Llisterri, cap del Servei d’Ad-

quisicions de la Biblioteca, va agrair en 

carta del dia 19 d’octubre.
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Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

Fins al 23 de març de 2012

Presidència:  Margarita Castañer Vivas

Vicepresidència: Josep M. Llop Torné

Secretaria: Jordi Oliver Solà

Tresoreria: Xavier Mayor Farguell

Vocalia: Alexandre Tarroja Coscuela

 Andreu Ulied Seguí

 Pilar Carbassa Torres

A partir del 23 de març de 2012

Presidència: Josep M. Llop Torné

Vicepresidència:  Xavier Mayor Farguell

Secretaria:  Albert Cortina Ramos

Tresoreria:  Josep Antoni Báguena Latorre

Vocalia:  Oriol Biosca Reig

 Àngels Gil-Vernet Huguet

 Montserrat Mercadé Marimon

Delegat de l’IEC: Josep M. Muntaner Pasqual

Nombre de socis:  227

Assemblea General

El 22 de març de 2012 se celebrà l’As-

semblea General de socis, en la qual es 

procedí a aprovar la nova Junta Directiva. 

En el marc d’aquesta assemblea, tingué 

lloc la xerrada «L’Observatori de projectes 

i debats territorials de Catalunya», a 

càrrec de Moisès Jordi, ambientòleg, i 

Néstor Cabañes, geògraf, tots dos coordi-

nadors de l’Observatori.

VII Premi de la Societat Catalana 

d’Ordenació del Territori  

per a estudiants

Aquest premi fou inclòs en el LXXXI Car

tell de premis de l’IEC. La ponència for-
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mada per Jordi Oliver, Xavier Mayor i 

Margarita Castañer, i reunida el dia 1 de 

març de 2012, va decidir atorgar el premi 

per a estudiants al treball Dowtown Gi

rona, de Bruna Vila Solà, que es lliurà 

dins els Premis Sant Jordi 2012 de l’IEC, 

el dia 26 d’abril.

Presentacions de llibres

Ordenar el territorio. La experiencia  

de Barcelona y Cataluña

L’acte fou a càrrec d’Oriol Nel·lo, autor i 

membre de l’IEC; Joan Vicente, de la 

Universitat de Girona, i Francesco Indo-

vina, de l’Institut Universitari d’Arquitec-

tura de Venècia. L’acte fou presentat per 

Josep M. Llop, president de la SCOT, i 

tingué lloc al Pati Manning, l’espai de 

cultura del Centre d’Estudis i Recursos 

Culturals (Barcelona), el 31 de maig de 

2012.

El planejament territorial  

a Catalunya a inici del segle xxi.  

Una nova interpretació i projecció  

del país

Margarida Castañer, geògrafa i editora del 

llibre, dugué a terme la presentació de 

l’obra. Posteriorment, es va desenvolupar 

una taula rodona moderada per Ricard 

Pié, arquitecte, amb la participació dels 

autors: Juli Esteban, Albert Cortina, 

Montserrat Mercadé, Moisès Jordi i Néstor 

Cabañas. L’acte tingué lloc a l’IEC, el 5 

de juliol de 2012.

Quartes Jornades d’Anàlisi i Debat 

sobre les Ciències Ambientals

L’Associació Catalana de Ciències Am-

bien tals, conjuntament amb la SCOT, va 

organitzar a l’IEC les Quartes Jornades 

d’Anàlisi i Debat sobre les Ciències Am-

bientals amb el títol «Diàlegs ambientals 

12». Cada sessió va constar de dues con-

ferències i un debat:

— «Protegir la costa surt a comp-

te?», a càrrec d’Oriol Nel·lo, geògraf, es-

pecialitzat en estudis urbans, i José Anto-

nio Donaire, geògraf, especialitzat en els 

processos socials del turisme cultural (24 

de maig de 2012).

— «Revalorització dels entorns 

naturals o massificació?», a càrrec de 

Xavier Basora, llicenciat en ciències am-

bientals i periodista, i Josep M. Prats, 

llicenciat en filosofia i lletres (31 de maig 

de 2012).

— «Entre el mite i la realitat», a 

càrrec de Jordi Gascón, doctor en antro-

pologia social, i Diego Barrado Timón, 

doctor en filosofia i lletres (14 de juny de 

2012).

— «La candidatura Barcelona-

Pirineu 2022. Una oportunitat per dina-

mitzar turísticament el Pirineu?», a càrrec 

d’Enric Trunó, comissionat de l’Alcaldia 

per al projecte de la candidatura, i Fran-

cesc López Palomeque, catedràtic d’anà-

lisi geogràfica regional de la Universitat 

de Barcelona (21 de juny de 2012).

— «Riscos i oportunitats en un 

escenari de canvi», a càrrec de M. Belén 
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Gómez Martín, doctora en geografia, i 

Jorge Olcina Cantos, catedràtic d’anàlisi 

geogràfica Regional de la Universitat 

d’Alacant (28 de juny de 2012).

Diàleg sobre Eurovegas

L’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de 

Catalunya (AAUC), l’Associació Espanyo-

la de Tècnics Urbanistes (AETU) i la SCOT 

van organitzar conjuntament el diàleg 

«Eurovegas», criteris i preguntes sobre la 

relació d’aquest projecte amb l’ordenació 

territorial i l’urbanisme a Catalunya. El 

diàleg va ser conduït pel president de la 

SCOT, Josep M. Llop, i tingué lloc a la seu 

de l’AETU, el 24 de maig de 2012.

Fòrum Cat21 Territori i Urbanisme: 

«Estat i alternatives»

La nova Junta Directiva de la SCOT, 

sorgida de l’Assemblea General de socis 

del 22 de març de 2012, va presentar en 

el seu programa de candidatura la volun-

tat d’iniciar un fòrum de diàleg al voltant 

de les tres qüestions més significatives en 

matèria d’urbanisme i ordenació del ter-

ritori per a donar respostes i alternatives 

a la situació actual de greu crisi i trans-

formació.

El 17 d’octubre de 2012 es van 

reunir per primera vegada els moderadors 

i relators de les línies de diàleg del Fòrum 

Cat21 Territori i Urbanisme: «Estat i al-

ternatives» que es desenvoluparà l’any 

2013 i conclourà amb un congrés a la 

primavera de 2014. Aquest fòrum l’ente-

nem com un procés de treball col·lectiu, 

coordinat des de la SCOT, que produirà 

reflexions i sobretot alternatives al voltant 

de l’ordenació del territori i l’urbanisme. 

Aquest procés es durà a terme per part de 

les estructures professionals i acadèmiques 

de la SCOT, ampliat a altres associacions, 

agrupacions i col·lectius, i estarà obert a la 

societat civil. El mètode de participació 

serà 2.0 i també s’utilitzaran altres canals 

d’implicació social més tradicionals.

Observatori de projectes i debats 

territorials de Catalunya

Com en els darrers anys, l’eix de treball 

central de la Societat és l’Observatori de 

projectes i debats territorials de Catalunya 

(territori.scot.cat). Durant el 2012 s’han 

enllestit els articles corresponents a l’Anua

ri territorial de Catalunya 2011 (fins a 

arribar als setanta-cinc, que inclouen 

infografia pròpia), s’han elaborat els ar-

ticles corresponents a l’Anuari territorial 

de Catalunya 2012 (un total de quaran-

ta-cinc, que inclouen infografia pròpia) i 

s’ha continuat amb el recull diari de 

l’actualitat territorial generada per la 

premsa, la societat civil i les administra-

cions, i la difusió mitjançant la llista de 

Territori, Facebook, Twitter i Scoop.it. El 

portal web Territori ja disposa d’una base 

documental de més de mil cinc-cents ar-

ticles d’elaboració pròpia que corresponen 

a prop d’un miler de projectes i debats 

territorials desenvolupats a Catalunya 

entre els anys 2003 i 2012.
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Societat Catalana de Sociolingüística 

Any de fundació:  1981

Junta Directiva

Presidència: Joaquim Torres i Pla 

Secretaria: Jordi Ballart Macabich 

Tresoreria: Albert Fabà Prats 

Vocalia: Josep Gutiérrez Tornés

 Lluís B. Polanco Roig

 Elvira Riera Gil

Delegat de l’IEC: Joan A. Argenter Giralt

Nombre de socis: 102

Activitats

— «Model sistèmic de l’evolució en l’ús 

del català a Andorra», ponència a càrrec 

de Miquel Nicolau i Carli Bastida, del 

Grup de Recerca en Llengües de la Uni-

versitat d’Andorra. IEC, 29 de setembre 

de 2011.

El «Model sistèmic de l’evolució 

de l’ús del català a Andorra» és un pro-

jecte experimental de recerca en els àmbits 

de la demolingüística i la dinàmica de 

sistemes. Els objectius principals de la 

recerca són: 1) assajar la viabilitat de  

la metodologia sistèmica per estudiar un 

fenomen complex amb factors socials com 

és l’ús d’una llengua i 2) oferir una eina 

que permeti crear escenaris de futur de 

l’ús del català a Andorra basats en la 

modificació d’aquests factors, mitjançant 

un programa informàtic de simulació. Els 

autors van mostrar com aquest model 

sistèmic pot contribuir a entendre millor 

les variables que influeixen en l’ús social 

del català a Andorra.

— «La pertinença de la complexi-

tat: el català a les Illes Balears vint-i-cinc 

anys després del 1986», conferència a 

càrrec de Joan Melià. Obra Cultural Ba-

lear, Can Alcover (Palma), 30 de novem-

bre de 2011.

En aquest acte es va fer també la 

presentació de la SOCS a les Illes Balears, 

a càrrec de Joaquim Torres. Joan Melià va 

exposar les dades de l’enquesta IBESTAT 

2010, de l’Institut d’Estadística de les Illes 

Balears, que s’ocupa de coneixements i 

usos lingüístics. D’altra banda, Joaquim 

Torres va fer una presentació de la Socie-
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tat Catalana de Sociolingüística i del 

darrer exemplar de Treballs de Sociolin

güística Catalana, el número 21.

— «Desigualtat lingüística al sis-

tema universitari públic valencià», a 

càrrec de Rafael Castelló, vicedegà d’Es-

tudis i Innovació Educativa de la Univer-

sitat de València. IEC, 1 de desembre de 

2011.

La Universitat ha estat un espai 

social de referència, per a la societat va-

lenciana, pel que fa als processos de 

normalització. No obstant això, l’estudi 

més complet i complex que s’ha fet mai 

sobre aquests processos de normalització 

lingüística a les universitats públiques 

valencianes mostra que els objectius acon-

seguits disten molt, encara, d’aproxi-

mar-se a una situació d’igualtat entre les 

llengües oficials, per la qual cosa són 

necessàries polítiques d’igualtat lingüísti-

ca per tal d’arribar, a mitjà o llarg termi-

ni, a un sistema universitari valencià bi-

lingüe (valencià-castellà) o trilingüe 

(valencià-castellà-anglès).

— Presentació del volum 21 de 

Treballs de Sociolingüística Catalana 

(TSC). Universitat de Barcelona, 20 de 

febrer de 2012.

Emili Boix, director de la publica-

ció, va presidir l’acte. Miquel Àngel Pra-

dilla, com a coordinador de la revista, va 

presentar aquest volum, que consisteix en 

un balanç del panorama sociolingüístic 

català, tant en la seva diversitat territo rial 

com temàtica.

— Taula rodona «El front exterior: 

les polítiques lingüístiques explicades als 

estrangers». IEC, 22 de febrer de 2012.

L’acte fou a càrrec d’Emili Boix, 

curador del volum col·lectiu Democratic 

policies for language revitalisation: the 

case of Catalan (Palgrave-Macmillan, 

2011). Inclòs dins el centenari de la Sec-

ció Filològica i de la campanya «2011, 

l’Any de la Paraula Viva».

— «Coneixements i usos lingüís-

tics al País Valencià l’any 2010. Anàlisi 

de la darrera enquesta sociolingüística del 

SIES». IEC, 12 d’abril de 2012.

Xavier Sanjuan, col·laborador de 

la Conselleria d’Educació de la Generali-

tat Valenciana, va mostrar i analitzar les 

dades sociolingüístiques de la darrera 

enquesta del Servici d’Investigació i Es-

tudis Sociolingüístics (SIES).

— «La llengua dels catalans: 

cultu ra, estat, nació». IEC, 2 de maig de 

2012.

Ferran Mascarell, conseller de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

va plantejar una sèrie de reflexions sobre 

la llengua catalana i el concepte de nació. 

Va obrir i cloure l’acte el president de 

l’IEC, Salvador Giner.

— Presentació del volum 21 de 

TSC: La sociolingüística catalana. Ba

lanç i reptes de futur, per Miquel Àngel 

Pradilla. Institut d’Estudis Ilerdencs 

(Lleida), 2 de maig de 2012.

— Presentació de l’obra De polí

tica i planificació lingüístiques. Mirades 
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contemporànies a l’ecosistema comunica

tiu català, per Miquel Àngel Pradilla. IEC, 

17 de maig de 2012.

El llibre constitueix un recull 

d’aportacions al voltant de diferents aspec-

tes de la política i la planificació lingüísti-

ques de la llengua catalana, com ara les 

dinàmiques de les planificacions lingüísti-

ques i la importància dels usos lingüístics.

— «Gestionar el plurilingüisme: 

amenaces i oportunitats», conferència 

d’Isidor Marí, president de la Secció Filo-

lògica. IEC, 31 de maig de 2012.

La conferència va apuntar els ca-

mins que tenim a l’abast per a contribuir 

a gestionar el plurilingüisme de manera 

equitativa i sostenible, des de l’àmbit in-

dividual al mundial, passant per la família, 

les organitzacions i els marcs polítics esta-

tals i supraestatals.

— Participació en I Jornada Te-

màtica de la Xarxa CRUSCAT: «La socio-

lingüística de la variació en l’àmbit de la 

llengua catalana». IEC, 6 de juny de 2012.

— Cicle Polítiques per a la revita

lització lingüística. Institut d’Estudis 

Ilerdencs, 13 de juny de 2012.

En el marc del cicle de conferèn-

cies de sociolingüística de 2012, organit-

zat per l’Institut d’Estudis Ilerdencs, es va 

dur a terme la presentació del llibre De

mocratic policies for language revitalisa

tion: the case of Catalan, a càrrec de 

Miquel Strubell.

Amical Viquipèdia

S’ha creat un grup de col·laboració amb 

Amical Viquipèdia, format inicialment 

pels socis Ernest Querol (coordinador), 

Joaquim Arenas, Xavier Vila, Joan Man-

rubia i Jordi Soler. Aquest grup treballa 

en la redacció d’entrades sociolingüísti-

ques i en la revisió de conceptes d’aquest 

àmbit.

Premi Lupa d’Or de la Societat 

Catalana de Sociolingüística

El jurat del premi, inclòs en el LXXXI 

Cartell de premis de l’IEC, estava format 

per Francesc Vallverdú Canes, Miquel 

Àngel Pradilla Cardona, Joan A. Argenter 

i Giralt i Josep M. Nadal i Farreras (mem-

bres de la Secció Filològica). S’atorgà a 

Emili Boix-Fuster i Rosa M. Torrens 

Guerrini pel llibre Les llengües al sofà. El 

premi fou lliurat dins l’acte de celebració 

dels Premis Sant Jordi de l’IEC, el 26 

d’abril de 2012.
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Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana

Any de fundació: 1982*

Junta Directiva

Presidència: Salomó Marquès Sureda

Presidència d’honor: Jordi Monés Pujol-Busquets

Vicepresidència: M. Carme Agulló Díaz

 Francesca Comas Rubí

Tresoreria: Ramon Tarròs Esplugas

Secretaria: Julià Vilar Herms

Vocalia: Jordi Feu Gelis

 Alejandro Mayordomo Pérez

 M. Isabel Miró Montoliu

 Àngel Moreu Calvo

 Xavier Motilla Salas

 M. Pilar Navarro Rodríguez

 Antoni Tort Bardolet

Delegat de l’IEC: Josep González-Agàpito Granell

Nombre de socis: 91

* Aquesta societat és filial de l’IEC des del 2001.

Activitats

VI Jornades d’Història de l’Educació 

Valenciana

Universitat de València, 4 i 5 de novembre 

de 2011. Coordinades per M. Carmen 

Agulló Díaz, de la Universitat de València; 

Gabriel Garcia Frasquet, del CEIC Alfons 

el Vell, i Alejandro Mayordomo Pérez, de 

la Universitat de València.

— 1a secció: «Els orígens i desple-

gament de l’ensenyament secundari al 

segle xix»:

•  «Fets  i  reptes  en  l’evolució  de 

l’ensenyament secundari», a càrrec d’Ale-

jandro Mayordomo Pérez, de la Universi-

tat de València.

• «L’Institut de Segona Ensenyan-

ça de València al segle xix», a càrrec de 

Carles Sirera Miralles, de la Universitat 

de València.

• «L’ensenyament secundari a la 

ciutat de Xàtiva al segle xix», a càrrec  

de Germán Ramírez Aledón, professor de 

secundària.

Memoria 2011-2012.indb   436 20/1/17   13:09



So
c

ie
t

a
t

S 
fi

l
ia

l
S

437

• «Els  instituts de Segona Ense-

nyança al País Valencià», a càrrec de José 

Ignacio Cruz Orozco, de la Universitat de 

València.

— 2a secció: «El procés d’expansió 

de l’ensenyament secundari al llarg del 

segle xx».

• «La creació de l’Institut de Xà-

tiva durant la Segona República», a càrrec 

de Vicent Torregrossa Barberà, de la 

Universitat de València.

• «L’Institut d’Elx: una experièn

cia frustrada», a càrrec de Vicent F. Soler 

Selva, professor de secundària.

• «Tecnocràcia i educació femeni-

na: els estudis de batxillerat als anys 60 i 

70 a València», a càrrec de M. Carmen 

Agulló Díaz, de la Universitat de València.

• «L’Institut Laboral de Gandia», 

a càrrec d’Abelardo Herreo Alonso, pro-

fessor de secundària.

• «Innovació didàctica i participa-

ció educativa en temps de canvi. El cas de 

l’Institut Nacional de Batxillerat Cid 

Campeador de València 1970-1985», a 

càrrec de Vicent Llàcer, professor de se-

cundària.

•  «La  gestió  democràtica  de  la 

classe: contribució a l’estudi del Semina-

rio de Pedagogía de València», a càrrec 

de Guillermo Gil i Mònica Pérez, profes-

sors de secundària.

— 3a secció: «Testimonis i expe-

riències»:

• Taula  rodona:  «La  reforma de 

l’ensenyament secundari als anys 80». 

Coordinadora: Dolores Sánchez Durá. In-

tervenen: Aigua Vivas Català, Isidre Crespo, 

Enriqueta García Pascual i José Ignacio 

Madalena, professors de secundària.

• «Dies d’institut. Història viscuda 

als instituts de batxillerat». Coordinadora: 

Àngels Martínez Bonafé.

V Seminari de Tardor

Universitat de les Illes Balears, 2 de de-

sembre de 2011.

Organitzat dins el projecte de re-

flexió col·lectiva «Educació i construcció 

nacional al segle xx» i continuant el pro-

grama iniciat el 2009 (Pla Triennal de 

Treball 2009-2011), constà de diversos 

seminaris tancats d’un dia de durada amb 

la participació d’una trentena d’experts 

de l’Estat espanyol. Rebé la col·laboració 

del Departament de Pedagogia de la Uni-

versitat de les Illes Balears i la delegació 

de l’IEC a Mallorca. El tema tractat fou 

«Les aportacions dels estudiosos d’histò-

ria de l’educació a la construcció de la 

identitat nacional».

— Conferència: «Plataformes 

culturals i socials, moviment associatiu i 

identitat a la contemporaneïtat», a càrrec 

de Sebastià Serra Busquets, catedràtic 

d’història contemporània de la Universitat 

de les Illes Balears.

— Taules rodones: «Identitat i 

plataformes socioculturals al final del 

franquisme» i «Recerca i identitat: la 

Societat d’Història de l’Educació als Paï-

sos de Llengua Catalana».
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Presentació de llibre

La pedagogia catalana al segle xx. Els seus 

referents (2011), de Jordi Monés i Pujol-

Busquets, el dia 20 d’octubre de 2011 a 

l’Espai Betúlia de Badalona. Hi intervin-

gueren Salomó Marquès, president de la 

Societat d’Història de l’Educació dels 

Paï sos de Llengua Catalana i catedràtic 

d’història de l’educació de la Universitat 

de Girona, i Josep González-Agàpito, pre-

sident de la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials de l’IEC i catedràtic d’història de 

l’educació de la Universitat de Barcelona.

Homenatge de l’IEC a Jordi Monés

El dia 25 d’octubre de 2011 se celebrà 

l’acte d’homenatge «Jordi Monés, ciutadà 

i amic», en què es presentà el seu llibre 

La pedagogia catalana al segle xx. Els seus 

referents. Els ponents foren Conrad Vila-

nou, de la Universitat de Barcelona; An-

tonio Viñao, de la Universitat de Múrcia; 

Jaume Carbonell, director de Cuadernos 

de Pedagogía; Pere Solà, de la Universitat 

Autònoma de Barcelona; Irene Balagué, 

presidenta de l’Associació de Mestres Rosa 

Sensat; Martí Teixidor, president de la 

Societat Catalana de Pedagogia, i Salomó 

Marquès, president de la Societat d’His-

tòria de l’Educació dels Països de Llengua 

Catalana.

Publicacions

Educació i Història: Revista d’Història de 

l’Educació, núm. 18 (juliol-desembre, 

2011): L’educació a l’època de la 

transició a la democràcia.

Educació i Història: Revista d’Història de 

l’Educació, núm. 19 (gener-juny, 

2012): 300 anys del naixement de J. 

J. Rousseau (17122012).
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Institució Catalana d’Estudis Agraris

Any de fundació: 1984

Junta Directiva

Presidència: Josep M. Vives de Quadras

Vicepresidència: Francesc Reguant Fosas

Secretaria: Ester Jové Alsina

Tresoreria: Santiago Pocino Peñalba

Vocalia: Anna Jacas Benages

 Joan Saus Arús

 Ester Torres Güell

Coordinadors de les seccions

Agricultura General: Joan Anglès Sedó

Estudis Rurals: Gemma Francès Tudel

Forestal: Iñigo Rebollo San Miguel

Història Rural: Assumpta Serra Clota

Jardineria i Paisatgisme: Joaquim Camps Masich

Protecció Vegetal: Ester Torres Güell

Ramaderia: Josefina Plaixats Boixadera

Sòls: Eduard Alcañiz Baldellou

Viticultura i Enologia: Josep M. Puiggròs Jové

Delegada territorial a Tarragona:  M. Francesca Fort Marsal

Delegat territorial a Girona:  Vicenç Llovet Roqué

Delegat territorial a Lleida:  Santiago Planas de Martí

Delegada de l’IEC:  Mercè Durfort Coll

Nombre de socis:  358

Activitats

— Reunió Estatal de Ciència del Sòl - 

Catalunya 2011. Barcelona, IEC, del 4 al 

7 de setembre de 2011. Aquesta activitat 

va substituir la tradicional Transcatalò-

nia. Fou organitzada per la Secció de Sòls 
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de la ICEA, conjuntament amb la Socie-

dad Española de la Ciencia del Suelo i 

altres entitats de Catalunya. Les activitats 

consistiren en una jornada a la seu de 

l’IEC, amb una visita a l’edifici històric i 

l’exposició de pòsters de treballs científics 

(dia 4). Les altres sessions es destinaren 

a sortides de camp per a estudiar els sòls 

de Catalunya i els problemes que els 

afecten: «Itinerari pel Garraf i Priorat» 

(dia 5), «Els sòls de la Cerdanya» (dia 6) 

i «Itinerari pel Penedès i Anoia» (dia 7).

— Tertúlia de la Secció de Protec-

ció Vegetal: «Transposició imminent a 

l’Estat espanyol de la directiva marc per 

aconseguir un ús sostenible dels plaguici-

des», a càrrec de Jordi Giné. IEC, 3 d’oc-

tubre de 2011.

— Curs «Anàlisi d’estabilitat de 

talussos», a càrrec de Guillermo Tardío i 

Carlos Caballero. IEC, 28-30 de setembre 

de 2011.

— Tertúlia de la Secció d’Estudis 

Rurals: «La nova reforma de la PAC en 

un context de turbulències», a càrrec  

de Germani Rincón. IEC, 25 d’octubre de 

2011.

— Jornada 100 anys d’innovació 

a Catalunya: innovacions en l’agricultu

ra catalana en els darrers cent anys. IEC, 

11 de novembre de 2011.

— Tertúlia de la Secció de Protec-

ció Vegetal: «Situació actual de la confu-

sió sexual en vinya del Penedès», a càrrec 

de Joan Reyes. IEC, 15 de novembre de 

2011.

— Assemblea General de la ICEA. 

IEC, 19 de desembre de 2011.

— Tertúlia de la Secció de Protec-

ció Vegetal: «La investigació en fitoplas-

mes: perspectiva històrica i estat actual», 

a càrrec de les investigadores Assumpció 

Batlle i Amparo Laviña (IRTA Cabrils). 

Barcelona, IEC, 9 de gener de 2012.

— Tertúlia de la Secció d’Estudis 

Rurals: «La nova pagesia emergent», a 

càrrec de Neus Montllor, directora de 

l’Espai Tomata, un espai de cultura, dan-

sa i gastronomia a Burg (Lleida). IEC, 24 

de gener de 2012.

— X Jornada de Protecció Vegetal, 

amb la conferència «Residus de productes 

fitosanitaris en vegetal: criteris per a la seva 

interpretació», a càrrec de Francesc Bare-

lles. IEC, 6 de febrer de 2012.

— Tertúlia de la Secció d’Estudis 

Rurals: «El desenvolupament rural en 

l’actualitat», a càrrec de Jordi Sala Casar-

ramona, director general de Desenvolu-

pament Rural del DAAM. IEC, 21 de fe-

brer de 2012.

— Tertúlia de la Secció de Protec-

ció Vegetal: «El repte és produir aliments 

per a tothom. En quin punt som», a 

càrrec de Francesc Llauradó. IEC, 5 de 

març de 2012.

— Tast de vins: «Els vins de l’Al-

guer», a càrrec de Jordi Alcover i Sílvia 

Naranjo, autors de la Guia de vins de 

Catalunya. IEC, 6 de març de 2012.

— Jornada sobre la Reforma de la 

PAC (I): «Ajuts a les rendes», a càrrec 
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d’Albert Massot Martí. Coordinador: Joan 

Anglès. IEC, 12 de març de 2012.

— Jornada sobre la Reforma de la 

PAC (II): «Desenvolupament rural», a 

càrrec de Raul Compés. Coordinador: 

Joan Anglès. IEC, 25 d’abril de 2012.

— Tertúlia de la Secció d’Estudis 

Rurals: «Realitats i reptes del cooperati-

visme agrari», a càrrec de Jordi Vives. 

IEC, 3 de maig de 2012.

— Tertúlia de la Secció de Protec-

ció Vegetal: «Avenços en el maneig inte-

grat de plagues en la indústria agroali-

mentària», a càrrec de Jordi Riudavets. 

IEC, 7 de maig de 2012.

— Visita tècnica a Agromillora, un 

viver seleccionador per a la producció i 

comercialització de plançons de fruiters 

de pinyol, vinya i olivera, per a veure el 

sistema de producció i de control de qua-

litat que tenen implementats. Subirats, 25 

de maig de 2012.

— Tertúlia de la Secció de Protec-

ció Vegetal: «Noves plagues en la nostra 

agricultura: el cas de la Drosophila 

suzukii», a càrrec de Jordi Giné i Ricard 

Sorribes. IEC, 4 de juny de 2012.

— Jornada de Viticultura a l’Al-

guer: «La varietat torbato, malvasia del 

Rosselló, trobat». Organitzada conjunta-

ment amb els cellers Sella & Mosca i 

l’enòleg Giuseppe Izza, per a presentar els 

coneixements actuals sobre varietats au-

tòctones en terres de llengua catalana. 

L’Alguer, del 7 al 10 de juny de 2012.

— Tertúlia de la Secció d’Estudis 

Rurals: «El cultiu del festuc a Catalunya», 

a càrrec de Francisco J. Vargas. IEC, 12 

de juny de 2012.

— Jornada sobre Costa Rica, a 

càrrec de Jordi Rossell, Josep Ticó i M. 

Rosa Serrano. IEC, 25 de juny de 2012.

— Presentació del llibre Valen

cians contra la fil·loxera, de Joan Martín 

i Martínez, a càrrec de Josep M. Puiggròs. 

IEC, 26 de juny de 2012.

— 14th International Working 

Meeting on Soil Micromorphology. IEC, 8 

de juliol de 2012.

— Acte en commemoració del 

centenari de l’Escola Superior d’Agricultu-

ra de Barcelona (ESAB) i presentació del 

llibre del centenari. IEC, 9 de juliol de 

2012.

— Jornada Arqueosòls 2012: «De 

la informació micromorfològica a la in-

terpretació arqueològica i cultural del 

paisatge». Lleida, 13 de juliol de 2012.

— Tertúlia de la Secció d’Estudis 

Rurals: «Eurovegas a debat», a càrrec de 

Lluís Parés i Josep Montasell. IEC, 17  

de juliol de 2012.

— XXVII Jornada d’Agricultura a 

Prada: «Els joves i la dinamització del 

sector agrari». Campus de la Universitat 

Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 18 

d’agost de 2012.

XXVIIIè Premi de la ICEA  

per a estudiants

Inclòs dins el LXXXI Cartell de premis de 

l’IEC, el primer premi fou atorgat al tre-
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ball Dinàmica de la matèria orgànica i 

segrest de carboni en un sòl restaurat amb 

fangs de depuradora, de Magdalena 

Gómez González.

Es concedí un accèssit al treball 

Efecte del Salmosan® sobre la morfometria 

de l’intestí de pollastres inoculats amb 

Salmonella enterica var. enteritidis. Estu

di comparatiu amb Colistina i parets 

cel·lulars de Saccharomyces cerevisiae, de 

M. Teresa Brufau Bonet.

S’entregà dins la cerimònia de 

lliurament dels Premis Sant Jordi de l’IEC, 

el dia 26 d’abril de 2012.

Publicacions

Quaderns Agraris, núm. 32 (juny 2012).

Dossiers Agraris, núm. 12: Introducció als 

boscos de la Mediterrània: situació 

actual i perspectives (2012).

Dossiers Agraris, núm. 13: Les varietats 

manto negro, moll i callet (2012).
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Societat Catalana de Comunicació

Any de fundació: 1985

Junta Directiva

Presidència: Rosa M. Franquet Calvet

Vicepresidència: Carles Pont i Sorribes

Secretaria:  Jaume Duran Castells

Tresoreria:  Sergi Cortiñas Rovira

Vocalia primera:  Carmina Crusafon Baqués

Vocalia segona:  Llúcia Oliva de la Esperanza

Vocalia tercera:  Magda Sellés Quintana

Delegat de l’IEC: Josep M. Muntaner Pasqual

Nombre de socis: 128

Activitats

III Jornades de Recerca en Comunicació 

dels Països Catalans: «La recerca 

emergent en comunicació: noves 

temàtiques i joves investigadors»

IEC, 14 de desembre de 2011. Punt de 

trobada d’investigadors de diferents in-

drets (Alguer, Andorra, Catalunya, Cata-

lunya del Nord, Franja de Ponent, Illes 

Balears, País Valencià…) que durant un 

dia pogueren donar a conèixer els dife-

rents projectes d’investigació en què 

participen i els resultats parcials o totals 

assolits fins a la convocatòria. L’objectiu 

fou contribuir a l’articulació d’una xarxa 

permanent d’investigadors dedicats a la 

comunicació que permeti conèixer l’estat 

de la recerca als Països Catalans. Una 

trobada de transferència d’R+D+I que 

faciliti l’intercanvi de coneixements i 

d’experiències.

Col·laboració en l’edició del III Congrés 

Internacional de l’Associació Espanyola 

d’Investigació de la Comunicació 

(AEIC)

Tarragona, del 18 al 20 de gener de 2012. 

Titulat «Comunicació i risc», s’hi tracta-

ren temes de comunicació i salut, comu-

nicació i seguretat alimentària, comuni-

cació en contextos de crisi econòmica, 

comunicació i medi ambient, comunicació 

i innovació tecnològica, comunicació i 

conflictes polítics, por i control social, etc.

Taula rodona

La Societat Catalana de Comunicació 

organitzà el 3 de maig de 2012, abans de 
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l’Assemblea General de socis, la taula 

rodona titulada «Conseqüències de la 

reducció de la producció pròpia de les 

cadenes de televisió», que comptà amb la 

participació de Francesc Escribano Royo, 

director de Minoria Absoluta SL, i Núria 

García Muñoz, de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona.

Jornada anual a Girona 2012: «El paper 

del comunicador i la comunicadora  

a la societat connectada»

Institut d’Estudis Gironins, 18 de juny  

de 2012. Josep Lluís Micó, del Grup de 

Recerca DIGILAB (Laboratori de Comu-

nicació Digital) de la Universitat Ramon 

Llull, va realitzar la conferència inaugu-

ral. S’hi organitzà una taula rodona amb 

la participació de Raquel Herrera, inves-

tigadora i professora de la Universitat 

Oberta de Catalunya; Karma Peiró, perio-

dista digital des de 1995 i professora de 

la Universitat Ramon Llull, i Víctor 

Curto, de l’empresa Won/Quinteam i 

professor i membre del Grup de Recerca 

en Estratègia i Creativitat Publicitàries de 

la Universitat Ramon Llull. La cloenda 

fou a càrrec del vicerector de la Universi-

tat de Girona, Joaquim Puigverd.

Publicacions

Comunicació: Revista de Recerca i d’Anà

lisi, núm. 28 (2) (novembre 2011).

Comunicació: Revista de Recerca i d’Anà

lisi, núm. 29 (1) (maig 2012).

Periodística, núm. 13: Nous reptes de 

l’ètica i de la deontologia (2011).
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Societat Catalana de Llengua i Literatura

Any de fundació:  1986

Junta Directiva

Presidència: August Bover i Font

Vicepresidència: M. Rosa Lloret Romañach

Tresoreria: Esteve Clua Julve

Secretaria: Joan Anton Rabella Ribas

Vocalia: Mila Segarra Neira

 Caterina Valriu Llinàs

Delegat de l’IEC: Josep Moran Ocerinjauregui

Nombre de socis: 366

Activitats

— 30 de setembre, 1 i 2 d’octubre de 

2011: VII Jornades d’Intercanvi Cultural, 

celebrades a les Terres de l’Ebre i coorga-

nitzades amb la Societat Verdaguer, la 

Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de 

la Universitat de Vic, la Institució de les 

Lletres Catalanes, l’Associació Cultural 

Artur Bladé de Benissanet, el Centre 

d’Estudis de la Ribera d’Ebre, la Biblio-

teca Marcel·lí Domingo de Tortosa, l’Eco-

museu dels Ports d’Horta de Sant Joan i 

l’Ajuntament de Miravet.

— 25 de novembre de 2011:  

II Jornada sobre Edició de Textos Litera-

ris Catalans («Edició de textos del tom-

bant dels segles xix-xx»), celebrada a la 

Universitat de Vic i coorganitzada amb  

la Universitat de Vic, la Universitat de 

Barcelona i la Societat Verdaguer.

— 16 de febrer de 2012: conferèn-

cia de Denise Boyer, de la Universitat  

de París - La Sorbona sobre «Els noms de 

persona a França. Aspectes diacrònics, 

diatòpics i diastràtics», dins el màster His-

tòria de les teories lingüístiques II, organit-

zat pel Màster interuniversitari en estudis 

avançats i aplicats en llengua i literatura 

catalanes de la Universitat Autònoma de 

Barcelona i de la Universitat de Barcelona. 

Edifici Josep Carner de la Facultat de Fi-

lologia de la Universitat de Barcelona.

— 29 de febrer de 2012: presen-

tació del llibre Concepció Carreras Pau o 

la sublimació de la paraula, de Carme 

Ramilo i Martínez, a càrrec de Carles 

Duarte i Montserrat, coorganitzada amb 

Curbet Edicions i la Fundació Valvi.

— 15 de març de 2012: conferèn-

cia de Xavier Laborda Gil (Universitat de 
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Barcelona) sobre «Port-Royal i la visibi-

litat de la història de la lingüística, dins 

el màster Història de les teories lingüísti-

ques II, organitzat pel Màster interuniver-

sitari en estudis avançats i aplicats en 

llengua i literatura catalanes de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona i de la 

Universitat de Barcelona. Edifici Josep 

Carner de la Facultat de Filologia de la 

Universitat de Barcelona.

— 22 de març de 2012: acte d’ho-

menatge a Teodor Llorente en el centena-

ri de la mort, celebrat a la Sala Prat de la 

Riba de l’IEC i coorganitzat amb les sec-

cions Històrico-Arqueològica i Filològica 

de l’IEC i la Societat Verdaguer.

— 28 de març de 2012: presenta-

ció del llibre Viatge, de Marta Prunés-

Bosch, a càrrec d’August Bover, celebrada 

a la Sala Puig i Cadafalch de l’IEC i 

coor ganitzada amb Stonberg Editorial.

— 11 d’abril de 2012: presentació 

del llibre de poemes Manual del picape

drer, de Pere Ramírez i Molas, a càrrec de 

Salvador Giner i August Bover, celebrada 

a la Sala Pi i Sunyer de l’IEC i coorganit-

zada amb l’IEC i Edicions 62.

— 3 de maig de 2012: conferència 

d’Ignasi-Xavier Adiego (Universitat de 

Barcelona) sobre «Passat i present del 

comparatisme lingüístic», dins el màster 

Història de les teories lingüístiques II, 

organitzat pel Màster interuniversitari en 

estudis avançats i aplicats en llengua i 

literatura catalanes de la Universitat 

Autònoma de Barcelona i de la Universi-

tat de Barcelona. Edifici Josep Carner de 

la Facultat de Filologia de la Universitat 

de Barcelona.

— 11 i 12 de maig de 2012: Jor-

nades Internacionals sobre Controvèrsia 

Científica i Social en els Mèdia, celebrades 

a la Sala Nicolau d’Olwer de l’IEC i coor-

ganitzades amb l’Institut de la Comuni-

cació de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (InCom-UAB), el Laboratoire 

Communication et Politique (CNRS) i la 

Societat Catalana de la Comunicació.

Aquest curs s’ha publicat el volum 

22 de la revista Llengua & Literatura.
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Societat Catalana de Tecnologia

Any de fundació:  1986

Junta Directiva

Fins al 22 de novembre de 2011

Presidència:  Josep M. Fuertes Armengol

Vicepresidència:  Ramon Izquierdo Clemente

Secretaria:  Marc Barracó Serra

Tresoreria:  Aina Barceló Cuerda

Vocalia:  Estanislau Tomàs Morera

 David Atzet Rovira

 Jordi Berenguer Sau

 Alexandre Blasi Darner

 Ricard Bosch Tous

 Josep M. Font Llagunes

 Víctor Fuses Navarra

 Frederic Luque Carrillo

 Jordi Ojeda Rodríguez

 Manel Pagès Panadès

 Núria Salán Ballesteros

 Montserrat Sebastià Salat

 Víctor Serra i Raventós

A partir del 22 de novembre de 2011

Presidència: Frederic Luque Carrillo

Vicepresidència: Ramon Izquierdo Clemente

Tresoreria: Gemma Roca Pallarès

Secretaria: Núria Salán Ballesteros

Vocalia: Agustí Egea Álvarez

 David Atzet Rovira

 Aina Barceló Cuerda

 Marc Barracó Serra

 Narcís Bartina Boxa

 Ricard Bosch Tous

 Ramon Bragós Bardia
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 Joaquim Corominas Viñas

 Xavier Cufí Solé

 Carmina Luque

 Manel Pagès Panadès

 Xavier Pardell Peña

Delegada de l’IEC: Alícia Casals Gelpí

Nombre de socis:  120 

Assemblea General

El 22 de novembre de 2011 tingué lloc 

l’Assemblea General de socis de la Socie-

tat Catalana de Tecnologia (SCT), en la 

qual, entre altres temes, es procedí a  

la renovació de la Junta Directiva.

Conferències

— «Towards Artificial/Computational 

Wisdom», a càrrec del Dr. Rene V. Mayor-

ga, del WISE Lab de la Universitat de 

Regina (Canadà). Facultat d’Informàtica 

de Barcelona, 21 d’octubre de 2011.

— «La contaminació acústica», a 

càrrec de Josep Arnau i Figueroa, cate-

dràtic de l’Escola Politècnica Superior de 

la Universitat de Girona, coordinador del 

GREFEMA i director del Centre Associat 

UNED Girona. IEC, 2 de maig de 2012.

Cicle de lectures 2011: Còmic, ciència 

i tecnologia

La Societat Catalana de Tecnologia i la 

Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura 

de la Universitat Politècnica de Catalunya 

organitzen conjuntament aquesta activitat 

que s’inicià el 2010. El cicle tingué per 

objectiu divulgar la ciència i la tecnologia 

a la societat utilitzant l’art com a instru-

ment pedagògic, i aproximar dos àmbits, 

l’artístic per un costat i el científic i tec-

nològic per un altre. Durant el curs es van 

dur a terme les lectures següents:

— «La tecnologia química en els 

superherois». Lectura núm. 9: Spiderman, 

vuelta a casa, de J. Michael Staczynski i 

John Romita. Amb Alejandro Martínez 

Viturtia, llicenciat en química i director 

editorial de Panini Cómics. IEC, 23 de 

novembre de 2011.

— «La ciència-ficció del segle xxi: 

el fenomen Gantz, del manga al cine». 

Lectura núm. 10: Gantz, de Hiroya Oku. 

Sala Fòrum de la FNAC l’Illa (Barcelona), 

6 de desembre de 2011.

Jornades

— XIII edició d’Exporecerca Jove, que es 

va celebrar els dies 29, 30 i 31 de març 

de 2012 a l’edifici de Cosmocaixa de 
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Barcelona, amb l’entrega del premi SCT, 

que va ser atorgat a l’estudiant Víctor 

Fernández Ramajo, de segon de batxille-

rat, de l’Institut Lluís Domènech i Mon-

taner (BCN), amb el treball Com hi veuen 

les màquines? Una introducció a la visió 

artificial.

— III Jornades sobre Innovació a 

l’Ensenyament de la Tecnologia. Museu 

de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

(Terrassa, 5 de maig de 2012) i Col·legi 

d’Enginyers Tècnics Industrials de Bar-

celona (Barcelona, 9 de maig de 2012).

Cursos

— «Història de la informàtica a Catalunya 

i a Espanya: temps pioners (fins al 1975)». 

Els orígens de la nostra informàtica, expli-

cats pels seus protagonistes. Centre de 

Cultura Contemporània de Barcelona 

(CCCB), 17-19 de juliol de 2012.

— Setmana de l’Energia Sosteni-

ble per a Tothom. Curs de formació 

adreçat al professorat. Del 2 al 6 de juliol 

de 2012. Aquesta formació es realitza com 

a continuació de les Terceres Jornades 

d’Innovació a l’Ensenyament de la Tec-

nologia, que tenien l’energia com a tema 

central. L’energia és un dels continguts 

bàsics en la docència de la tecnologia i té 

unes implicacions directes en la vida de 

tothom i en el grau de benestar.

Visites

El dia 1 d’octubre de 2011, una delegació 

de membres de la Societat Catalana de 

Tecnologia va visitar el Museu Teatre 

Salvador Dalí, a la ciutat de Figueres 

(Girona). La visita va ser guiada per 

Roger Ferrer, enginyer del Museu, qui va 

aportar dades sobre el muntatge de les 

obres i les particularitats de col·locació, 

així com una visió general de les infraes-

tructures tecnològiques del Museu.

Exposicions

El 18 i 19 de maig de 2012 es va celebrar 

la IV Mostra Tramuntec, a la sala d’expo-

sicions de la Catequística de Figueres, una 

exposició dels treballs i projectes realitzats 

per l’alumnat dels diferents cursos d’ESO 

de tots els centres de la comarca de l’Alt 

Empordà. Amb aquesta mostra es va fer 

arribar a l’alumnat, al professorat, a les 

famílies i a la societat empordanesa en 

general els aprenentatges de tecnologia 

que treballen els alumnes i les alumnes 

d’ESO al llarg de tota l’etapa. Hi partici-

paren quinze centres de secundària de 

l’Alt Empordà, i l’Institut Josep Brugulat 

de Banyoles, com a convidat. En total, es 

presentaren setanta treballs realitzats per 

cent setanta-tres alumnes i tutoritzats  

per quaranta professors i professores.

Altres

Lectures de tesis doctorals (Departament 

d’Enginyeria Elèctrica):

— El campo eléctrico asociado a 

la nube de tormenta. Estudio operacional 

de molinos de campo. Autor: Harby Da-

niel Aranguren Fino. Director: Joan 
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Montañà Puig. Data de lectura: 14 d’oc-

tubre de 2011. Lloc: sala d’actes de la 

Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB).

— Emisiones de rayos X en impul

sos de alta tensión. Caracterización del 

mecanismo de producción de electrones 

de escape. Autor: Víctor March Nomen. 

Director: Joan Montañà Puig. Data de 

lectura: 14 d’octubre de 2011. Lloc: sala 

d’actes de la Facultat de Nàutica de Bar-

celona (FNB).

Butlletí de la Societat Catalana  

de Tecnologia

El butlletí de la SCT es distribueix en línia 

als associats i es pot consultar des de la 

pàgina web de la Societat Catalana de 

Tecnologia (http://sct.iec.cat > Butlletí). 

Aquest curs s’han publicat el núm. 6 

(tardor 2011) i el núm. 7 (primavera 

2012).
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Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica

Any de fundació: 1991

Junta Directiva

Presidència: Mònica Rius Piniés

Vicepresidència: Mercè Piqueras Carrasco

Secretaria: Emma Sallent del Colombo

Tresoreria: Jordi Ferran Boleda

Vocalia: Francesc X. Barca Salom

 Pascual Bernat López

 Àngel Calvo Calvo

 Josep M. Camarasa Castillo

 Ricard Duran Pineda

 Pere de la Fuente Collell

 Lluís Garrigós Oltra

 Pere Grapí Vilumara

 Néstor Herrán Corbacho

 Àlvar Martínez Vidal

 José Pardo Tomás

 Josep Manel Parra Serra

 Roser Puig Aguilar

 Carles Puig Pla

 Antoni Roca Rosell

 Xavier Roqué Rodríguez

 Josep Miquel Vidal Hernández

 Alfons Zarzoso Orellana

Delegat de l’IEC: David Jou Mirabent

Nombre de socis:  269
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IV Jornada d’Història de l’Astronomia 

i de la Meteorologia

Vic, Temple Romà, 22 d’octubre de 2011. 

La Jornada s’inicià amb la conferència 

inaugural a càrrec de Víctor Navarro 

(Universitat de València), titulada «El 

cultiu de l’astronomia a les dècades cen-

trals del segle xvii: circulació dels conei-

xements i pràctiques entre els Països 

Baixos, Itàlia i Espanya». A continuació, 

en sessions de matí i tarda, es presentaren 

les comunicacions i es féu el debat corres-

ponent. La Jornada es clogué amb la 

conferència «Els inicis de la meteorologia 

instrumental a Catalunya: una història en 

construcció», a càrrec de Mariano Barrien-

dos (Universitat de Barcelona).

IX Jornada sobre la Història  

de la Ciència i l’Ensenyament

Barcelona, IEC, 18 i 19 de novembre de 

2011. Es proposaren les àrees següents 

per a les comunicacions: «La immersió de 

la història de la ciència a l’aula»; «L’aco-

blament de la història de la ciència en el 

currículum educatiu»; «Treballs de recer-

ca de batxillerat en l’àmbit de la història 

de la ciència»; «La cultura material de la 

ciència en l’ensenyament»; «Les TIC en 

la incorporació de la història de la ciència 

en l’ensenyament», i «La història de la 

ciència en la formació del professorat».

Durant el desenvolupament de la 

Jornada es va lliurar el X Premi Antoni 

Quintana Marí per a treballs de recerca 

de batxillerat, atorgat a Júlia Ontiñon, pel 

treball Charles Darwin, ciència i religió. 

En la sessió de cloenda se celebrà una 

conferència a càrrec de Michael Matthews, 

professor de la Facultat d’Educació de  

la Universitat de Nova Gal·les del Sud 

(Sydney, Austràlia), amb el títol «Pendu-

lum motion: How the history and philo-

sophy of science can enrich science teach-

ing and promote liberal education».

Col·loquis i seminaris de la SCHCT 

2011-2012

La programació de col·loquis i seminaris 

de la SCHCT es vertebrà, aquest curs, en 

cinc cicles temàtics: Ciència, literatura i 

història: una cruïlla inevitable, Museus 

d’història natural, Experts i controvèr

sies: la his tòria de la ciència i el movi

ment STS (ciència, tecnologia i societat), 

Cinema i ciència i Ciència, tecnologia i 

medicina a la plaça Catalunya: gover

nabilitat, resistències i apoderament dels 

sabers.

El programa de 2011-2012 inclo-

gué col·laboracions amb el Centre d’His-

tòria de la Ciència (CEHIC-UAB), l’Ins-

titut d’Història de la Medicina i de la 

Ciència (CSIC-UVEG), la Institució Milà 

i Fontanals (CSIC), l’Agrupació Astronò-

mica d’Osona i la Biblioteca Sagrada 

Família (Diputació de Barcelona). Els 

col·loquis tingueren lloc a la seu de l’IEC, 

excepte quan s’indica el contrari. Els se-

minaris tingueren lloc a la seu de l’Agru-

pació Astronòmica d’Osona (Vic). La 

Comissió de Col·loquis de la SCHCT està 
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integrada per Pasqual Bernat, Miquel 

Carandell, Sara Fajula, Jordi Ferran, 

Clara Florensa, Ximo Guillem, Agustín 

López, Jaume Sastre, Josep Simon, Miquel 

Terreu i Jaume Valentines.

— 22 de setembre de 2011. Simon 

Schaffer, de la Universitat de Cambridge: 

«Easily Cracked: Instruments in a State 

of Disrepair».

— 30 de setembre de 2011. Klaus 

Taschwer (periodista de Der Standard, 

Viena): «The Toad Kisser and the Bear 

Cave. Revisiting the Case of Paul Kam-

merer» i projecció de la pel·lícula Sala

mandra, dins el cicle Cinema i ciència. 

IMF-SCHCT, Residència d’Investigadors.

— 5 d’octubre de 2011. Xavier 

Vall, de la Universitat Autònoma de Bar-

celona: «L’evolucionisme en la literatura 

catalana del segle xix», dins el cicle Cièn

cia, literatura i història. SCHCT-BSF, 

Biblioteca Sagrada Família.

— 11 d’octubre de 2011. Francesc 

Nicolau, de la Universitat Ramon Llull: 

«Certesa científica i fe cristiana», dins el 

cicle Seminaris a Osona. SCHCT-AAO, 

Agrupació Astronòmica d’Osona (Vic).

— 23 de novembre de 2011. Jordi 

Lamarca, de la Universitat Rovira i Vir-

gili: «L’escàndol de la vivisecció en la li-

teratura de l’Anglaterra victoriana», dins 

el cicle Ciència, literatura i història. 

SCHCT-BSF, Biblioteca Sagrada Família.

— 29 de novembre de 2011. Oliver 

Hochadel, de la Institució Milà i Fontanals 

(CSIC): «Haciendo una montaña mágica. 

Los fósiles de Atapuerca y el nuevo inicio 

de la historia de España», dins el cicle 

Seminaris a Osona. SCHCT-AAO, Agru-

pació Astronòmica d’Osona (Vic).

— 13 de desembre de 2011. Mar-

tí Domínguez, de la Universitat de Valèn-

cia: «Les confidències del comte Buffon», 

dins el cicle Ciència, literatura i història. 

SCHCT-BSF, Biblioteca Sagrada Família.

— 12 de gener de 2012. Jaume 

Sastre, del CEHIC: «Llums i ombres de 

la tecnologia: les tecnocràcies dels anys 

30 a la llum del documental The City de 

Lewis Mumford», dins el cicle Cinema i 

ciència.

— 17 de gener de 2012. Eduard 

Aibar, de la Universitat Oberta de Cata-

lunya, i Miquel Domènech, de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona: «És possible 

el treball conjunt entre experts STS i 

historiadors de la ciència?», dins el cicle 

de debat Experts i controvèrsies.

— 27 de gener de 2012. Josep 

Lluís Barona, de la Universitat de Valèn-

cia: «L’exili científic republicà: una refle-

xió historiogràfica».

— 9 de febrer de 2012. Tim Boon, 

del Science Museum de Londres: «Natural 

History Filmmaking / Science on Televi-

sion», dins el cicle Cinema i ciència.

— 14 de febrer de 2012. Adrià 

Casinos, de la Universitat de Barcelona: 

«El mètode empíric de Georges Cuvier», 

dins el cicle Seminaris a Osona. SCHCT-

AAO, Agrupació Astronòmica d’Osona 

(Vic).
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— 23 de febrer de 2012. Gregory 

Radick, de la Universitat de Leeds: «The 

scientific past and its possibilities». 

SCHCT-IHMC, València.

— 6 de març de 2012. Sophia 

Vackimes, de la Universitat de Girona / 

Institut Català de Recerca en Patrimoni 

Cultural: «Futurismo o historicismo en los 

museos de ciencia», dins el cicle Museus 

d’història natural.

— 8 de març de 2012. Sophia 

Vackimes, de la Universitat de Girona / 

Institut Català de Recerca en Patrimoni 

Cultural: «Beasts, Men and Mutant Cate-

gories; a cinematic panorama / Bestias, 

hombres y mutantes: un panorama ci-

nematográfico», dins el cicle Cinema i 

ciència.

— 15 de març de 2012. «La des-

patologizadora que lo despatologize». 

Taula rodona amb Rosa María Medina 

Doménech (Universitat de Granada), 

membres de col·lectius contra la patolo-

gització de la transsexualitat i el públic 

assistent, dins el cicle Ciència, tecnologia 

i medicina a la plaça Catalunya.

— 27 de març de 2012. Miruna 

Achim, de la Universitat Autònoma Me-

tropolitana de Mèxic: «Teodolitos, aeroli-

tos e ídolos: el Museo Nacional de México 

en el siglo xix», dins el cicle Museus 

d’història natural.

— 12 d’abril de 2012. Ricard 

Guerrero i Mercè Piqueras, de l’IEC: 

«Claus de la nova exposició permanent 

del Museu de Ciències Naturals de Barce-

lona», dins el cicle Museus d’història 

natural.

— 20 d’abril de 2012. Miguel 

García Sancho, del CSIC: «¿Qué nos dice 

la secuenciación de proteínas de las rela-

ciones entre historia, ciencia y sociedad? 

Prácticas, técnicas y su circulación en  

el contexto español (1968-1998)», dins el 

cicle de debat Experts i controvèrsies.

— 9 de maig de 2012. Helga 

Nowotny, de l’European Science Founda-

tion / ETH Zuric: «The public value of 

science: mutual expectations, actual deli-

veries and open questions», dins el cicle 

Experts i controvèrsies.

— 17 de maig de 2012. Carlos 

Tabernero, del CEHIC: «Documentales 

sobre vida salvaje para tiempos salvajes: 

Félix Rodríguez de la Fuente y El Hombre 

y la Tierra en la España de los años 70», 

dins el cicle Cinema i ciència.

Altres activitats on col·labora la SCHCT

— «Historia de la física en España en el 

siglo xx: balance y perspectivas». Barce-

lona, 1 i 2 de desembre de 2011. Orga-

nitzada pel Centre d’Estudis d’Història de 

la Ciència, UAB.

— «Ferran Sunyer Balaguer 

(1912-2011): història de les ciències 

exactes. Noves aportacions i projectes». 

Figueres, 10 i 11 de febrer de 2012. Or-

ganitzada per la Fundació Sunyer Bala-

guer.

— Icohtec Symposium 2012: 

«Technology, the Arts and Industrial 
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Culture. The International Committee for 

the History of Technology’s». Barcelona, 

10-14 de juliol de 2012. Organitzada per 

Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura 

de la UPC.

Publicacions

Actes d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica, vol. 4 (2011).

Memoria 2011-2012.indb   455 20/1/17   13:09



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

11
-2

01
2

456

Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

Any de fundació:  1993

Junta Directiva

Fins al 7 de març de 2012

Presidència:  Josep Obiols Salvat

Vicepresidència:  Josep M. Monfort Bolívar

Tresoreria:  Josep Mestres Lagarriga

Secretaria:  Laura Isabel Arranz Iglesias

Vocalia:  Alfred Benavent Vallès

 Sílvia Bañares Vilella

 Pere Castells Esqué

 Francesc Malgosa Granja

 Mercè Raventós Santamaria

 M. Assumpció Roset Elias

 Montserrat Rivero Urgell

 M. Josep Rosselló Borredà

 Ramon Segura Cardona

A partir del 7 de març de 2012

Presidència: Abel Mariné Font

Vicepresidència: Antoni Mateos Guàrdia

Tresoreria: Sílvia Bañares Vilella

Secretaria: Maria Rodríguez-Palmero Seuma

Vocalia: Victòria Castell Garralda

 Pere Castells Esqué

 Jesús Contreras Hernández

 Ramon Estruch Riba

 Rosaura Farré Rovira

 Estanislau Fons Solé

 Buenaventura Guamis López

 Claudi Mans Teixidó

 Eduard Mata Albert

 Josep M. Monfort Bolívar

 Anna Palencia García
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 Àngels Roura Regincós

 Jordi Salas-Salvadó

 Gemma Salvador Castell

 M. Carme Vidal Carou

Delegat de l’IEC: Damià Barceló Cullerés

Nombre de socis: 286

Assemblea General

El dia 7 de març de 2012 tingué lloc 

l’Assemblea General de socis en la qual 

fou escollida la nova Junta Directiva, 

encapçalada per Abel Mariné Font. Des-

prés de l’assemblea s’impartí la conferèn-

cia «Energia vital, nutrició i exercici físic», 

a càrrec de Ramon Segura, de la Univer-

sitat de Barcelona.

Activitats

Jornada a Expoquimia 2011

Tingué lloc al Recinte Gran Via (Barcelo-

na), el 15 de novembre de 2011, i fou 

organitzada conjuntament amb la Socie-

tat Catalana de Química.

La química estudia la matèria a 

partir de la seva composició elemental i 

molecular, i els aliments són una àrea 

d’aplicació i d’interès general important. 

Així, la química és utilitzada en la comu-

nicació entre especialistes com agrònoms, 

veterinaris, nutreòlegs, biòlegs, etc. En 

canvi, en el món de l’alimentació no tot 

és ciència, ja que, a més d’aportar matèria 

i energia, també acostuma a despertar 

emocions en els consumidors. Els aliments 

arriben a la cuina seguint processos tec-

nològics i criteris científics, segons la 

cultura gastronòmica, els costums i les 

sensacions dels consumidors.

Per al desenvolupament d’aques-

tes temàtiques es comptà amb la partici-

pació dels ponents següents: José Alfonso 

Canicio, enginyer químic, consultor inde-

pendent i actualment professor associat de 

química industrial de l’Institut Químic  

de Sarrià (IQS); Claudi Mans, doctor en 

ciències químiques, divulgador científic i 

coordinador científic del Campus de l’Ali-

mentació de Torribera de la Universitat 

de Barcelona; Pere Castells, químic res-

ponsable de recerca gastronòmica i cien-

tífica de la Fundació Alicia, i Olga Martín, 

doctora en ciències químiques, catedràti-

ca de l’àrea de tecnologia dels aliments de 

la Universitat de Lleida i membre del 

Comitè Executiu de l’European Federa-

tion of Food Science and Technology. La 

jornada també inclogué una taula rodona 

sobre química alimentària titulada «Quí-

mica alimentària, ciència ⇔ cultura».

Memoria 2011-2012.indb   457 20/1/17   13:09



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

11
-2

01
2

458

ExpAliments 2011

Tingué lloc a Santa Coloma de Gramenet, 

el 26 de novembre de 2011. ExpAliments 

és la festa del Campus de l’Alimentació de 

Torribera de la Universitat de Barcelona, 

organitzada en col·laboració amb l’Ajun-

tament de Santa Coloma de Gramenet. 

L’ACCA participà en l’organització d’a-

questa segona edició de la jornada, que 

oferí múltiples activitats al voltant de l’ali-

mentació, la nutrició, la salut i els aliments, 

en un entorn saludable d’activitat física.

Jornada sobre Seguretat Alimentària  

i Mitjans de Comunicació

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentà-

ria (ACSA) i l’Observatori de la Comunica-

ció Científica (OCC-UPF), el dia 30 de 

novembre de 2011, van presentar l’Informe 

SAM 2010, que analitza anualment la co-

bertura que han rebut les qüestions relacio-

nades amb la seguretat dels aliments en els 

mitjans de comunicació a Catalunya amb 

l’objectiu de millorar la qualitat de la infor-

mació que arriba a la societat entorn 

d’aquest tema. A continuació, es va fer una 

taula rodona titulada «Cuina tradicional i 

tecnologia: poden conviure?», que obrí un 

debat entorn de l’ús de nous ingredients i 

l’avenç tecnològic en el sector alimentari.

«El nou Reglament d’informació  

al consumidor i la nova llista  

d’additius alimentaris»

Aquesta sessió monogràfica tingué lloc 

el 23 de febrer de 2012 a l’IEC. El no-

vembre de 2011 es va publicar el Regla

ment comunitari 1169/2011 per a donar 

millor informació al consumidor sobre 

l’etiquetatge, la promoció i la publicitat 

dels aliments. També el mes de novembre 

de 2011, es van publicar dos nous regla-

ments comunitaris per a la utilització 

d’additius alimentaris que permetran 

conèixer les dosis d’ús i els tipus d’ali-

ments i ingredients en què es poden 

utilitzar. S’adreçà a professionals de la 

indústria alimentària, recerca i desenvo-

lupament, regulació i màrqueting. El 

programa abastà els temes següents:  

1) «Nou reglament d’informació al con-

sumidor: aspectes generals i etiquetatge 

nutricional», a càrrec de Carolina Padu-

la, tecnòloga d’aliments de l’Associació 

d’Indústries d’Aliments i Begudes de 

Catalunya, i Antoni Garcia Gabarra, 

consultor de regulació alimentària;  

2) «Nova llista comunitària d’additius 

alimentaris: additius alimentaris i addi-

tius en suports, aromes i altres substàn-

cies», a càrrec d’Andreu Gavilán, químic, 

professor universitari i president de 

l’Asociación de Fabricantes y Comercia-

lizadores de Aditivos y Complementos 

Alimentarios, i Albert Monferrer, veteri-

nari i director tècnic de BDN Ingeniería 

de Alimentación SL.

Publicacions

TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments, 

núm. 13/1 (juny 2011); núm. 13/2 

(desembre 2011).
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Societat Catalana d’Estudis Hebraics

Any de fundació:  1995

Junta Directiva

Presidència: Pere Casanellas Bassols

Secretaria: Joan Ferrer Costa

Tresoreria: Irene Llop Jordana

Vocalia: Prim Bertran Roigé

 Tessa Calders Artís

 Sílvia Planas Marcé

 Constantino Vidal Salmerón

Delegada de l’IEC:  M. Teresa Ferrer Mallol

Nombre de socis: 71

Activitats i publicacions

Durant el curs 2011-2012, la Societat 

Catalana d’Estudis Hebraics (SCEHB) ha 

publicat la tesi doctoral d’Eulàlia Vernet 

i Pons, Origen etimològic dels verbs là-

med-he de l’hebreu masorètic. Un estudi 

sobre la formació de les arrels verbals en 

semític (Barcelona, 2011, 404 p.), obra 

de gran erudició que es pot considerar 

l’estudi més important de lingüística se-

mítica comparada publicat en llengua 

catalana. S’ha fet la presentació d’aques-

ta tesi, amb intervencions de Gregorio del 

Olmo i de la mateixa autora, el dia 24 de 

maig.

S’ha començat a preparar l’edició 

de la tesi doctoral d’Irene Llop i Jordana, 

La comunitat jueva de Vic al segle xiii 

(12311315)», en coedició amb el Patro-

nat d’Estudis Osonencs.

La Societat Catalana d’Estudis 

Hebraics ha publicat, també, el volum 7 

de la revista Tamid. Revista Catalana 

Anual d’Estudis Hebraics, primer volum 

de la nova sèrie de Tamid, dirigit pel 

professor Pere Casanellas, president de la 

nostra societat. Aquest volum és el primer 

d’una nova etapa que es pretén que sigui 

de periodicitat anual i en què el format 

s’ha adaptat als requisits que es demana 

actualment que compleixin les revistes 

científiques.

Es troba molt avançada la revi- 

sió del Diccionari Girona. Diccionari he

breu modern  català. Vocabulari català 

hebreu modern, d’unes 22.000 entrades en 
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la part hebreu-català i més de 30.000  

en la part català-hebreu. El volum és 

obra de Pere Casanellas, Eduard Feliu 

(†) i Joan Ferrer. Té un paper fonamen-

tal en l’edició d’aquesta obra M. Antònia 

Nogueras.

Joan Ferrer, secretari de la nostra 

societat, està redactant, amb la col-

laboració de Josep Vicent Niclós i de 

Daniel Ferrer, un Diccionari hebreu bí 

blic  català, arameu bíblic  català. En 

aquest moment ja està redactada tota la 

part aramea i les lletres àlef-iod.

El dia 30 de maig es defensaran a 

la Facultat de Lletres de la Universitat de 

Girona les tesis doctorals de Jordi Gendra 

Molina, Rostres en rostres. Estudi i tra

ducció del Comentari al Sefer yesirah 

(Llibre de la Creació) de rabí Isaac el 

Pietós, altrament anomenat, el Cec. Una 

aproximació a la visió teològica, cosmo

lògica i antropològica del seu autor, i de 

Manel Frau Cortès, «Caminant a les fos

ques». Estudi i traducció de l’obra apolo

gètica Keixet u-maguén de rabí Ximon 

ben Tsemah Duran. Aquestes recerques 

han estat dirigides per Joan Ferrer i for-

men part dels tribunals que les han de 

valorar els doctors Prim Bertran, Jordi 

Casanovas i Irene Llop, membres de la 

nostra societat.

Es troba en un estat molt avançat 

de redacció la tesi doctoral d’Esperança 

Valls i Pujol sobre els fragments hebreus 

de l’Arxiu Històric de Girona. El treball 

és dirigit per Joan Ferrer.

S’han incorporat al fons de publi-

cacions de l’Institut d’Estudis Catalans els 

exemplars que quedaven de les següents 

obres publicades per l’Associació d’Estu-

diosos del Judaisme Català (ADEJUC) que, 

abans de dissoldre’s, va cedir a la SCEHB:

1. Constitució de l’Associació 

d’Estudiosos del Judaisme Català a Tàr

rega. Tàrrega: Museu Comarcal, 1985. 

Conté: presentació; primers contactes; 

presentació del llibre Algunes notícies 

sobre els jueus de Tàrrega (13031486), 

de J. M. Llobet i Portella; «Mossé Natan, 

poeta hebreu de Tàrrega», per T. Alsina i 

E. Feliu; apèndix documental.

2. Revista Calls. Volums 1 (1986), 

2 (1987), 3 (1988-1989) i 4 (1990). 

Aquestes obres s’anuncien a partir del mes 

de maig al web de Publicacions de l’IEC, 

on es poden comprar mentre en quedin 

exemplars i també consultar o descarregar 

en format PDF. A més, s’ha creat una  

pàgina dins el web de la SCEHB amb  

una breu explicació sobre la història de 

l’ADEJUC i enllaços al web de Publica-

cions.
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Societat Catalana de Terminologia

Any de fundació: 2008*

Junta Directiva

Fins al 24 de maig de 2012

Presidència: Jaume Martí i Llobet

Vicepresidència: Judit Freixa i Aymerich

Secretaria: Josep M. Jovells i Salvia (fins al 23.9.2011)

 Josep M. Mestres i Serra (des del 23.9.2011)

Tresoreria: Josep M. Mestres i Serra (fins al 23.9.2011)

 M. Teresa Miret i Mestre (des del 23.9.2011)

Vocalia: Àngels Egea i Puigventós

 Agustí Espallargas i Majó

 Patricia Lara Vitri Vives

 Sílvia Llovera i Duran

 Joan M. Romaní i Olivé

A partir del 24 de maig de 2012

Presidència: Jaume Martí Llobet

Vicepresidència: Judit Freixa Aymerich

Secretaria: Ester Bonet Solé

Tresoreria: M. Teresa Miret Mestre

Vocalia: Òscar Aznar Alemany

 Àngels Egea Puigventós

 Agustí Espallargas Majó

 Miquel-Àngel Sànchez Fèrriz

 Elisenda Vilajoliu Galzeran

Delegada de l’IEC: M. Teresa Cabré Castellví

Nombre de socis: 82

* Anteriorment, Associació Catalana de Terminologia, fundada el 2002.
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Activitats

— VI Seminari de Terminologia: «Termi-

nologia de les ciències de la vida: criteris 

i recursos». IEC, Barcelona, 17 de novem-

bre de 2011.

— X Jornada de la SCATERM: 

«Els manlleus en la terminologia musi-

cal», amb la col·laboració de la Societat 

Catalana de Musicologia. IEC, Barcelona, 

24 de maig de 2012.

Publicacions

Butlletí de la Societat Catalana de Ter

minologia (publicació bimestral en 

línia), núm. 26, 27, 28, 29, 30 i 31.

Potrony, Lluc; Romaní, Joan M. (cur.). 

Indexació, terminologia i llenguatge 

jurídic. (Memòries de la Societat Ca-

talana de Terminologia; 3)

Terminàlia, revista de la SCATERM, de 

periodicitat semestral, núm. 4 (desem-

bre 2011), amb el dossier «Mirades al 

model de la terminologia catalana», i 

núm. 5 (juny 2012), amb el dossier 

«Terminologia i dret».
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