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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 13 de juny de 2013

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

A partir del 13 de juny de 2013

Presidència: Joan Pino Vilalta

Vicepresidència: Pere Luque Pino 

Secretaria: Moisès Guardiola Bufí

Tresoreria: Roser Campeny Valls

Vocalies: Òscar Alomar Kurz

 Jaume Ayguadé Ayguadé

 Eulàlia Comas Lamarca

 Xavier Escuté Gasulla

 Juli Pujade Villar

 Oriol Oms Llobet

 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
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Delegació de la Garrotxa: Xavier Oliver Martínez-Fornés

Grups de treball: Oxygastra - Grup d’Estudi dels Odonats de Catalunya

 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 del Delta

 del Llobregat

 Associació Orquidològica de Catalunya

 El Cau del Cargol

Delegat de l’IEC: Joaquim Gosálbez Noguera

Nombre de socis: 1.047

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

Assemblea General 

El 13 de juny de 2013 se celebrà l’Assem-

blea General Ordinària, amb renovació de 

càrrecs del Consell Directiu i el nomena-

ment com a soci d’honor de Salvador 

Maluquer Maluquer, en reconeixement de 
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la seva tasca naturalista, la presentació 

del qual va ser a càrrec de Xavier Ferrer.

Sessions científiques

— 3 d’octubre de 2012. Sessió inaugural 

del curs 2012-2013: «Història natural dels 

canvis actuals en estequiometria i meta-

bolisme global», a càrrec de Josep Peñue-

las, ecòleg (CREAF, CSIC). Tingué lloc a 

l’IEC.

— 8 de novembre de 2012. «Els 

lepidòpters nocturns dels espais naturals 

del delta del Llobregat», a càrrec de Josep 

Joaquim Pérez, Diego Fernández i Martí 

Rondós, del Museu de Ciències Naturals 

(zoologia) de Barcelona. Tingué lloc a la 

Porta del Delta (Prat de Llobregat).

— 10 de novembre de 2012. 

«Clima i bolets», a càrrec de Jaume Llis-

tosella, micòleg. Tingué lloc al Museu de 

les Terres de l’Ebre (Amposta).

— 22 de març de 2013. «Registre 

geològic de fenòmens astronòmics», a 

càrrec d’Oriol Oms (UAB). Promoguda, 

conjuntament, per l’Associació Astronò-

mica de Manresa dins el marc dels Di

vendres de Ciència. Tingué lloc a la sala 

d’actes del Casino de Manresa.

— 29 d’abril de 2013. «Quími-

ques: determinació mineral mitjançant 

microscopi electrònic», a càrrec de Joan 

Viñals (UB). Tingué lloc a l’IEC.

— 31 de maig de 2013. «Els 

fòssils del Bages», a càrrec de Josep Bios-

ca, del Museu de Geologia Valentí Masachs 

(UPC). Tingué lloc a Manresa.

— 7 de juny de 2013. «Recons-

truint l’ambient dels darrers dinosaures 

pirinencs», a càrrec de Josep Marmi, de 

l’Institut Català de Paleontologia Miquel 

Crusafont. Tingué lloc a Manresa.

Cursos naturalistes

— 16 i 17 de febrer de 2013. «Fotografia 

digital i tractament de la imatge», a càrrec 

d’Albert Masó. Tingué lloc al Cèntric 

Espai Cultural, el Prat de Llobregat.

— 23 i 24 de febrer de 2013. 

«Mamífers carnívors de les Terres de 

l’Ebre, els Ports, el Maestrat i el Matarra-

nya», a càrrec de Diego Martínez, tècnic 

de fauna (Forestal Catalana, DARPM). 

Tingué lloc a Amposta.

— 9 i 10 de març de 2013. «La 

geologia de la serra de Montsant. Aprendre 

a llegir els afloraments», a càrrec de Ferran 

Colombo, del Departament d’Estratigrafia, 

Paleontologia i Geociències Marines (UB). 

Tingué lloc a la Morera de Montsant.

— 16 i 17 de març de 2013. 

«Custòdia del territori: mètodes i quali-

tat», a càrrec d’Hernan Collado, respon-

sable jurídic, i Montse Masó, responsable 

d’iniciatives, de la Xarxa de Custòdia del 

Territori. Tingué lloc a Vic.

— 6 i 7 d’abril de 2013. «El fo-

totrampeig i la fotoidentificació: una eina 

per a l’estudi de la fauna», a càrrec de 

Francesc Llimona i Andrea Garmendia, 

de l’Estació Biològica de Can Balasc, Parc 

Natural de Collserola. Tingué lloc a 

Collserola.
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— 4 i 5 de maig de 2013. «Geo-

logia i botànica de la Segarra», a càrrec 

de Lluís Sanfeliu, de la Secció de Geolo-

gia-Paleontologia, i Antoni Mayoral, de la 

Secció de Botànica, de l’Institut d’Estudis 

Ilerdencs. Tingué lloc a Cervera.

— 11 i 12 de maig de 2013. «Ob-

servació i identificació d’artròpodes al 

camp», a càrrec d’Eduardo Mateos, del 

Departament de Biologia Animal (UB). 

Tingué lloc a Vilassar de Dalt.

— 18 i 19 de maig de 2013. «Bio-

logia i conservació del Trencalòs (Gypa

etus barbatus)», a càrrec d’Antoni Mar-

galida, del Grup d’Estudi i Protecció del 

Trencalòs (GEPT). Tingué lloc a Boí.

— 25 i 26 de maig de 2013. «Lí-

quens i fongs de les muntanyes de Prades: 

del seu hàbitat a l’estudi microscòpic», a 

càrrec d’Antonio Gómez-Bolea i Jaume 

Llistosella, del Departament de Biologia 

Vegetal (UB). Tingué lloc a l’Espluga de 

Francolí.

— 8 i 9 de juny de 2013. «Gairebé 

humans. La recerca sobre els hominoïdeus 

fòssils de Catalunya», a càrrec de Salvador 

Moyà, Jordi Galindo, Isaac Casanovas, 

Miriam Pérez de los Ríos, Sergi Llàcer i 

Carolina Cancedo, de l’Institut Català de 

Paleontologia Miquel Crusafont. Tingué 

lloc a Sabadell i Hostalets de Pierola. 

— 15 i 16 de juny de 2013. «Anà-

lisi estadística multivariant per a natura-

listes de camp», a càrrec de Francesc 

Oliva, del Departament d’Estadística 

(UB). Tingué lloc a Olot.

— 29 i 30 de juny de 2013. «Car-

tografia i avaluació dels hàbitats. Exerci-

ci pràctic a la Garrotxa», a càrrec d’An-

dreu Salvat, biòleg, d’Aprèn, Serveis 

Ambientals. Tingué lloc a Santa Pau.

Recerca participativa

Han continuat les activitats dels diversos 

grups de recerca participativa de la ICHN 

i de les seves delegacions i grups de treball, 

que són els següents: Orquídies del Ripo-

llès, Orquídies del Solsonès, Ortòpters de 

la Garrotxa, Flora de la Garrotxa, Orquí-

dies de la Garrotxa, Papallones Diürnes 

de la Garrotxa, Seguiment de les Libèl-

lules de Catalunya, Coleòpters Florícoles 

del Vallès Occidental i Orquídies d’Osona.

Jornades i seminaris

— 21 de novembre de 2012. X Sessió 

conjunta CREAF-SCB-ICHN: «Fauna i 

canvi global». Tingué lloc a l’IEC.

— 11 i 12 d’abril de 2013. Sego-

nes Jornades sobre els Boscos Madurs, 

amb la col·laboració de la Institució Ca-

talana d’Història Natural i la Universitat 

de Girona. Es van dur a terme a l’Esco- 

la de Capacitació Agrària i Forestal de 

Santa Coloma de Farners. 

Projectes

— «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.
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— Estratègia Catalana de Con-

servació de Flora (ECCF). El Departa-

ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural ha encarregat 

a la Institució Catalana d’Història Natural 

la redacció d’una Estratègia Catalana de 

Conservació de Flora. 

— Estat del Medi Natural a Ca-

talunya. Càlcul dels indicadors per a 

elaborar l’Informe sobre l’estat i les ten

dències del medi natural a Catalunya 

2013.

Presència a Internet

L’espai web de la ICHN (http://ichn.iec.

cat), amb actualització permanent dels 

continguts, inclou una pàgina web de les 

sortides naturalistes —en què durant el 

curs s’han incorporat els itineraris de 

Balandrau (capçalera del Freser), mola 

d’Estat (muntanyes de Prades) i carrer 

Ample (els Ports)— i la pàgina web dels 

grups de recerca participativa on es fa el 

seguiment dels diferents grups de treball.

Col·laboracions

— 2 i 3 de maig de 2013. Jornades «Nous 

reptes en conservació de la natura», orga-

nitzades per la Fundació Catalunya - La 

Pedrera. La ICHN coordinà la segona 

sessió, dedicada a presentar diverses ac-

cions de conservació de la biodiversitat. 

— 5 de juny de 2013. Amb motiu 

del Dia Mundial del Medi Ambient, la 

ICHN va participar en la taula rodona 

organitzada per Ecologistes en Acció i 

centrada en el tema «Conservar la biodi-

versitat en temps de crisi». 

— 7 de juny de 2013. En el marc 

de la Mostra d’Iniciatives per la Biodiver-

sitat, organitzada per La Fàbrica del Sol, 

Ajuntament de Barcelona, la ICHN va 

presentar els seus projectes de recerca 

participativa. 

Participació

— La ICHN participa en la Xarxa Cata-

lana de Custòdia del Territori.

— És membre del Consell Con-

sultiu del Consorci per a la Protecció i la 

Gestió de l’Espai d’Interès Natural de 

l’Alta Garrotxa.

— És membre del Consell Cien-

tífic Assessor i del Consell Consultiu del 

Parc Natural de Collserola.

— Manté un conveni de col·labo- 

ració amb la Federació d’Entitats Excur-

sionistes de Catalunya (FEEC).

— És una organització signant del 

Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 

- Agenda 21 de Barcelona.

— Participa al Consell Assessor de 

l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

— És membre de la Comissió per 

a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.

— Manté un conveni de col·labo- 

ració amb l’Ajuntament del Prat de Llo-

bregat.

— Participa en la coordinació dels 

representants en els diferents organismes 

relacionats amb la conservació de la na-

tura a Catalunya.
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Publicacions

Notícies de la Institució, núm. 103 (se-

tembre-octubre 2012); núm. 104 

(novembre-desembre 2012); núm. 

105 (gener-febrer 2013); núm. 106 

(març-abril 2013); núm. 107 (maig-

juny 2013); núm. 108 (juliol-agost 

2013).

Butlletí de la Institució Catalana d’His

tòria Natural, núm. 77 (2012-2013).

Col·laboració en l’edició de la pu- 

blicació Reptes per conservar els boscos 

madurs, sobre les II Jornades sobre Boscos 

Madurs celebrades a Santa Coloma de 

Farners, els dies 11 i 12 d’abril de 2013.

Activitats de la Delegació del Bages

Sortides naturalistes 

S’organitzà un curs de sortides guiades a 

espais naturals de Catalunya dedicades  

a botànica, zoologia, ecologia i geologia, més 

un curs de botànica descriptiva. El conjunt 

d’aquestes sortides és una mostra repre-

sentativa de la varietat d’ambients naturals 

catalans i de les diferents disciplines que 

estudien la natura, a càrrec de Jordi Badia, 

Oriol Oms i Florenci Vallès. Durant el curs 

2012-2013, dins el cicle de sortides guia-

des, s’han dut a terme les següents:

— 26 de setembre de 2012. «Els 

amfibis de la Catalunya Central i el Pro-

jecte Basses del GNO-ICHN», a càrrec de 

Carles Martorell del GNO-ICHN.

— 6 d’octubre de 2012. Serra de 

Bufadors (Osona i Ripollès).

— 10 de novembre de 2012. 

Sortida naturalista al bosc de Poblet 

(Conca de Barberà). 

— 17 de novembre de 2012. 

Sortida de bolets, emmarcada dins la 

Setmana de la Ciència i la posterior expo-

sició de bolets a la UVic.

— 15 de desembre de 2012. 

L’obac més amagat: el Farell, Castellsa-

pera i Rellinars (Bages i Vallès Occiden-

tal).

— 19 de gener de 2013. El riu 

Calders.

— 16 de febrer de 2013. Cap 

Norfeu i punta del cap de Creus.

— 23 de març de 2013. Massís de 

Garraf.

— 20 d’abril de 2013. Conca de 

Tremp.

— 18 de maig de 2013. La serra 

de Llaberia i la mola de Colldejou.

— 13 de juliol. Ascensió al Gra de 

Fajol.

— 5 d’octubre de 2013. Les gor-

ges de la Fou i la bateria de Santa Engrà-

cia (Vallespir, Catalunya del Nord).

— 9 de novembre de 2013. Del 

pantà de Sau a Tavertet.

— 14 de desembre de 2013. Del 

Puigventós a la Puda per Sant Salvador 

de les Espases.

Altres sortides

— 26 de maig de 2013. Sortida matinal: 

de Rajadell a Manresa pel pla dels Man-

resans, el pla dels Maquis i Collbaix.
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— 15 i 16 de juny. Tallers de Món 

Natura Pirineus a les Planes de Son i la 

Mata de València (Pallars Sobirà).

Pàgina web El Medi Natural al Bages

S’ha treballat en el disseny i els continguts 

d’aquest espai web, que s’organitza en 

vint temes, cadascun dedicat a un dels 

aspectes (el clima, la geomorfologia, els 

impactes…) o a un dels ecosistemes (al-

zinar, roureda, zones humides…) que 

componen la natura del Bages. Per a una 

informació més detallada, http://ichn.iec.

cat/bages/principal.htm.

Activitats de la Delegació de la Franja 

de Ponent

Activitats formatives

X Universitat Catalana d’Estiu  

de Ciències de la Natura (UCEcn)

Fou creada l’any 2003 amb seu a l’Aigua-

barreig, a la vila de Seròs (Segrià). El 

detonant que activà la idea fou l’atemptat 

que va patir el març de 2003 l’Escola de 

Natura de l’Aiguabarreig. Aquell any,  

la delegació de la Franja de Ponent de la 

Institució Catalana d’Història Natural, 

amb la col·laboració de la Universitat 

Catalana d’Estiu i la mateixa Escola de 

Natura de l’Aiguabarreig, van posar en 

marxa el projecte. L’Ajuntament de Seròs 

(Segrià) i la Diputació de Lleida s’hi van 

abocar de ple per a formalitzar Seròs com 

la seu que, sols un any més tard, el 2004, 

va acollir la primera edició de la UCEcn. 

Des de l’any 2004 se celebraren cursos a 

Seròs, al mes de juliol, constituïts formal-

ment des de l’any 2008, i gràcies al con-

veni amb la Universitat de Lleida, com el 

Campus de Ciències de la Natura, els 

cursos són adscrits a la Universitat d’Es-

tiu de la UdL i formen part del programa 

de la Xarxa Joan Lluís Vives d’Universi-

tats dels Països Catalans.

El 2013 (de l’1 al 5 de juliol) la 

UCEcn s’ha traslladat a la ciutat de Ba-

dalona per a poder gaudir de l’entorn 

marítim amb la realització de cursos i amb 

l’ambient terrestre de la serralada de 

Marina. 

Activitats de la Delegació d’Osona - 

Grup de Naturalistes d’Osona

Projectes de conservació

— Projecte Basses. S’ha continuat treba-

llant en la restauració de basses agrícoles. 

S’ha ampliat el cens existent, s’ha actua-

litzat la informació de basses ja catalogades 

i s’han completat les dades que faltaven. 

S’han restaurat les basses de l’Albareda 

(Seva), Rovira Nova i Vinyoles.

— Projecte Gat Salvatge. El tre- 

ball s’ha centrat en el fototrampeig i en 

la recollida d’indicis indirectes (petjades, 

pèl i excrements). En conjunt, se n’han 

observat quatre exemplars diferents i 

s’han recollit cinquanta citacions, entre 

actuals i històriques, de gat salvatge a 

Osona. 

— Projecte Gralla. S’ha dut a 

terme el primer cens hivernal simultani 

de gralles.
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— Conservació i Custòdia del 

Territori. S’ha continuat donant compli-

ment als acords de custòdia establerts amb 

les finques de Castell de Vilagelans 

(Gurb), Diumeres (Manlleu) i Niubó 

(Manlleu), així com amb el refugi de caça 

menor del Pla del Castell (Tavertet).

— Diagnosi de la Població Repro-

ductora d’Aufrany (Neophron percnopte

rus) a la Catalunya Central.

Sortides i activitats

S’han realitzat diverses sortides sobre 

orquídies, odonats, ratpenats, bolets,  

etcètera: 

— 14 de setembre de 2012. Nit 

Europea de Ratpenats, a Vic.

— 27 de setembre de 2012. Xer-

rada sobre els amfibis i el Projecte Basses 

del GNO.

— 17 de novembre de 2012. 

Sortida de bolets a Taradell.

— 5 de maig de 2013. Sortida 

nocturna a la bassa de Sabaters a Tavèr-

noles.

Cal destacar, també, el cicle Des

cobreix els sistemes aquàtics, que aplegà 

les activitats següents:

— 11 de maig de 2013. Els am-

fibis.

— 18 de maig de 2013. El dia del 

peix viatger.

— 25 de maig de 2013. Els peixos 

de riu.

— 1 de juny de 2013. La vegeta-

ció de ribera.

— 23 de juny de 2013. Les libèl-

lules i altres invertebrats aquàtics.

— 13 de juliol de 2013. Els ocells 

de riu.

Activitats de la Delegació  

de la Garrotxa

Grups de treball

— Grup Orchis d’estudi de les orquídies: 

coordinat per Xavier Béjar. 

— Grup d’Estudi de Papallones 

Diürnes: coordinat per Jordi Artola, Beth 

Cobo i Mike Lockwood.

— Grup de Flora Vascular: coor-

dinat per Xavier Oliver.

— Grup de Flora Amenaçada: 

coordinat per Xavier Oliver i Beatriu Tenas.

— Grup d’Estudi dels Ortòpters: 

coordinat per Rafael Carbonell.

— Grup d’Estudi dels Ocells: 

coordinat per Fran Trablon.

— Grup d’Estudi de les Libèl-

lules: coordinat per Xavier Oliver.

Sessions i sortides divulgatives

— 21 d’abril de 2013. Presentació del 

llibre Excursions naturalistes per la Gar

rotxa, continuada per una passejada a peu 

seguint una de les rutes incloses al llibre 

que surt de la Moixina, a càrrec de Mike 

Lockwood, autor del llibre.

Tertúlies naturalístiques

— 10 de gener de 2013. «Les reintroduc-

cions de plantes i animals: són realment 

efectives?».
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— 14 de febrer de 2013. «El co-

neixement científic a la comarca de la 

Garrotxa: els grans naturalistes».

— 14 de març de 2013. «El can-

vi climàtic: com afecta animals i plan- 

tes?»

— 11 d’abril de 2013. «Què en 

farem dels boscos de la Garrotxa?».

— 9 de maig de 2013. «Les llistes 

vermelles: seguiment i conservació de la 

flora amenaçada».

— 13 de juny de 2013. «Plouen 

granotes? Els fenòmens atmosfèrics a la 

comarca de la Garrotxa».

— 11 de juliol de 2013. «Un or-

nitorinc al riu Fluvià. Què en fem de les 

citacions d’espècies de fauna i de flora?»

Sessions, seminaris i jornades

— 23 de febrer de 2013. VII Seminari 

del Patrimoni Natural de la Garrotxa, a 

Olot. S’hi van presentar deu comunica-

cions sobre projectes de recerca desen-

volupats a la Garrotxa en els últims 

anys. 

— 17 de maig de 2013. «Conser-

vació i gestió de flora i hàbitats a la 

Garrotxa», sortida pràctica a la Garrotxa 

del màster «Gestió de la vida silvestre», a 

càrrec de Xavier Oliver.

— 4 de juny de 2013. Conferència 

«Flora i hàbitats protegits de la Garrotxa. 

Espècies, hàbitats i localitats protegides 

a la comarca, i problemàtiques de conser-

vació», a càrrec de Xavier Oliver.

Projecte transfronterer de seguiment 

d’espècies de flora patrimonial  

dels espais naturals catalans  

(Andorra, Catalunya i França)

Des de l’any 2012, botànics d’Andorra, 

França i Catalunya treballen en un pro-

jecte de seguiment comú d’espècies de fora 

d’interès patrimonial, especialment de 

plantes endèmiques dels Pirineus, però 

també d’altres amb localitats a les tres 

demarcacions. La coordinació, l’establi-

ment d’una metodologia comuna i una 

posada en comú de les dades obtingudes 

permeten rendibilitzar l’esforç realitzat i 

disposar d’una informació més completa 

per poder conèixer millor les espècies 

estudiades i realitzar actuacions de con-

servació. El projecte preveu el control de 

les diferents localitats de les espècies, amb 

la localització i la cartografia de les po-

blacions, el coneixement de la distribució, 

la diagnosi de l’estat de conservació i de 

les seves dinàmiques poblacionals i la 

detecció d’impactes i amenaces.

Publicacions

Lithodora: Novetats botàniques de la 

Garrotxa, 2011.

Annals de la delegació de la Garrotxa, 

núm. 6: VI Seminari sobre el Patrimo

ni Natural de la Comarca de la Gar

rotxa, 18 de febrer de 2012.

Memòria d’activitats de la delega-

ció de la Garrotxa de la Institució Cata-

lana d’Història Natural, 2012.
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ra a Colòmbia», a càrrec d’Alícia Garcia, 

fotògrafa de natura.

— IEC, 4 de febrer de 2013. «La 

fotografia submarina», a càrrec de Pere 

Rubió.

— IEC, 11 de març de 2013. 

«Etiòpia, l’arca de l’aliança entre l’home 

i la natura. Viatge per un país a la recer-

ca dels ocells endèmics», a càrrec de Fran 

Trabalon.

— IEC, 29 d’abril de 2013. Inau-

guració de l’exposició «Montphoto» i 

presentació del llibre Inspirats per la 

natura, a càrrec de Paco Membrives.

— IEC, 27 de maig de 2013. «El 

paisatge geològic català», a càrrec de 

Jordi Lluís Pi. 

Grup de treball d’estudi dels odonats 

Oxygastra

Sortida odonatològica amb motiu  

del desè aniversari del Grup Oxygastra

— 6 de juliol de 2013. Sortida de camp 

a Can Jordà, dins el Parc Natural de la 

Zona Volcànica de la Garrotxa per a re-

memorar la realitzada al mateix indret 

pels membres fundadors del grup.

Grup de treball Societat Catalana  

de Fotògrafs de Natura (SCFN)

Exposició «Natura catalana, rica  

i plena»

La primera mostra d’imatges de la SCFN. 

El seu àmbit està circumscrit als Països 

Catalans i consta de quaranta fotografies 

de socis de la SCFN a gran format i ha 

estat exposada a Lleida, Mollerussa, Prat 

de Comte, Manresa i Arbúcies.

Exposició de MontPhoto 

El 29 d’abril de 2013 s’inaugurà l’expo-

sició de MontPhoto a l’IEC i es féu la 

presentació del llibre Inspirats per la 

natura, a càrrec de Paco Membrives. Va 

estar exposada al pati de l’IEC fins a final 

de maig.

Sessions audiovisuals

S’ha continuat el cicle de sessions audio-

visuals de fotografia de natura amb les 

projeccions següents: 

— IEC, 2 d’octubre de 2012. «El 

món dels minerals, les tècniques fotogrà-

fiques i la il·luminació», a càrrec de Joan 

Astor. 

— IEC, 29 de novembre de 2012. 

Sessió de fotografia de natura. «La natu-
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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

Coordinació de les seccions especialitzades

Biologia Molecular Albert Jordan

Aqüicultura Josep Planas

Biofísica Pere Garriga

Biologia del Desenvolupament Jordi Garcia

Biologia Evolutiva Montse Papaceit

Biologia i Indústria Ramon Roca

Biologia Molecular Albert Jordan

Biologia Molecular del Càncer Gabriel Capellà

Biologia de Sistemes Albert Sorribas

Biologia i Societat Cristina Junyent

Biologia de la Reproducció Enric Ribes

Ecologia Aquàtica Ramon Massana

Ecologia Terrestre Josep M. Espelta

Ensenyament Carles Giménez

Estudiants Marta Llauradó

Fisiologia Vegetal Anna Caño
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Genòmica i Proteòmica Mario Cáceres

Microbiologia Mercedes Berlanga

Neurobiologia Experimental Josep Saura

Senyalització Cel·lular i Metabolisme Francesc Vinyals

Virologia Miguel Ángel Martínez

 Ana Angulo

SCB a Alacant Ivan Quesada

SCB a les Illes Balears Balbina Nogales

SCB a Lleida M. Ángeles de la Torre

SCB al Pallars Xavier Castells

SCB a València Lluís Pascual

SCB a Vic Julita Oliveras

Secció conjunta de Biologia  

Computacional i Matemàtica  Roderic Guigó (provisional)

Secció SCB al Vallès  Jordi Barbé

Delegat de l’IEC Ricard Guerrero Moreno

Nombre de socis:  1.477

Centenari de la SCB (2012)

— Museu Blau de Ciències Naturals, 25 

d’octubre. Debat sobre la recerca en bio-

logia avui. 

— València, 25-27 d’octubre. 

Actes del centenari de la SCB en record 

de Lynn Margulis.

— Palau de la Música Catalana, 

4 de desembre. Acte de cloenda de les 

activitats del centenari de la SCB: «100 

anys de biologia als Països Catalans».

— Documental al programa Sen

se ficció de TV3: Lluitant per la vida (11 

de desembre).

Jornades

— Institut de Bioenginyeria de la Univer-

sitat Miguel Hernández (Alacant), 7 de 

novembre. I Jornada de Biotecnologia i 

Empresa. Organització: Secció d’Alacant 

de la SCB.

— IEC, 14 i 16 de novembre.  

V Trobada de la Xarxa sobre Tràfic de 

Membranes, Senyalització Intracel·lular i 

Dinàmica del Citoesquelet. Organització: 

Secció de Senyalització Cel·lular de la SCB.

— Centre d’Estudis Ambientals 

de Blanes, 16 de novembre. IX Jornada 

d’Avenços en Ecologia. Organització: 

Secció d’Ecologia Aquàtica de la SCB.
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— IEC, 21 de novembre. Jornada 

conjunta SCB-ICHN-CREAF: «La fauna 

i el canvi global». Organització: Secció 

d’Ecologia Terrestre de la SCB, ICHN i 

CREAF.

— IEC, 26 de novembre. Barce-

lona Cromatin Club (junt amb IMPPC). 

Organització: Secció de Biologia Molecu-

lar de la SCB.

— Institut de Ciències del Mar, 11 

de gener. «Nous avenços en ecologia mi-

crobiana». Organització: Secció de Micro-

biologia de la SCB.

— IEC, 4 de març. III Jornada de 

Cromatina i Epigenètica. Organització: 

Secció de Biologia Molecular de la SCB.

— IEC, 12 de març. Jornada so-

bre l’Aigua. Organització: Secció de Bio-

logia i Societat de la SCB.

— Jardí Botànic de València, 20 

d’abril. II Jornada de Biologia a l’Ense-

nyament. Organització: Secció de València 

i Secció d’Ensenyament de la SCB.

— IEC, 30 d’abril. Jornada con-

junta SCB-SCI: «Immunologia evoluti- 

va». Organització: Societat Catalana de 

Biologia i Societat Catalana d’Immuno- 

logia.

— Auditori Joan Plaça del Jardí 

Botànic de la Universitat de València, 11 

de maig. XIII Matinal d’Evolució. 

— IEC, 28 i 29 de maig. «La 

genètica molecular en el laboratori clínic». 

Organització: Secció de Biologia i Indús-

tria de la SCB i Associació Catalana de 

Ciències de Laboratori Clínic.

— IEC, 11 i 12 de juny. XX Jor-

nada de Biologia Molecular. Organització: 

Secció de Biologia Molecular de la SCB.

— IEC, 17 de juny. Jornada con-

junta SCB-ICEA-CREAF: «La regenera-

ció del bosc després dels incendis: bases 

ecològiques, estratègies silvícoles i instru-

ments de planificació». Organització: 

Secció d’Ecologia Terrestre de la SCB, 

ICEA i CREAF.

— IEC, 18 de juny. XIII Jornada 

de Biologia de la Reproducció. Organit-

zació: Secció de Biologia de la Reproduc-

ció de la SCB.

— IEC, 21 de juny. Jornada Eu-

ropea de Biologia Molecular sobre el 

Càncer d’Endometri (reunió ENTIEC). 

Organització: Secció de Genòmica i Pro-

teòmica de la SCB.

— IEC, 2 de juliol. XIII Jornada 

de Biologia Evolutiva. Organització: Sec-

ció de Biologia Evolutiva de la SCB. 

Impressions i imatges d’algunes 

jornades

III Jornada de Cromatina i Epigenètica

IEC, 4 de març de 2013

Aquesta Jornada fou organitzada 

per la Secció de Biologia Molecular de la 

Societat Catalana de Biologia, i hi partici-

paren uns cent cinquanta investigadors i 

estudiants de doctorat, que pertanyen als 

més de trenta-cinc grups de recerca en 

aquesta temàtica que es poden comptabi-

litzar en el nostre entorn. Amb un total de 

dinou comunicacions presentades pels caps 
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dels grups convidats, es van tractar temes 

diversos que anaven des de la caracterit-

zació de l’epigenoma de cèl·lules relacio-

nades amb malalties com el càncer o la 

diabetis, fins a processos com la prolifera-

ció, la diferenciació cel·lular o la determi-

nació del sexe en peixos, l’estructura dels 

cromosomes i la topologia del DNA en la 

cromatina, la funcionalitat de diverses 

variants d’histones i, finalment, la impor-

tància de la localització nuclear en l’ex-

pressió gènica. Aquesta edició de la Jorna-

da va incloure una sessió dedicada als 

aspectes funcionals de l’organització de la 

cromatina dins el nucli, territoris cromo-

sòmics, dominis topològics i tipus funcio-

nals de cromatina, organitzada en col-

laboració amb el Barcelona Chromatin 

Club, una iniciativa sorgida per a establir 

una sèrie de trobades científiques entorn 

d’aquesta temàtica al llarg de l’any. La par- 

ticipació destacada d’aquesta edició fou la 

d’uns quants científics que duen a terme 

la seva tasca fora de les nostres fronteres: 

Cristina Cardoso i Heinrich Leonhard, des 

d’Alemanya, i Joan Ausió, des del Canadà. 

També hi hagué la presentació de més de 

quinze comunicacions en forma de pòster 

per part d’estudiants de doctorat.

XX Jornada de Biologia Molecular 

IEC, 11 i 12 de juny de 2013

Organitzada per la Secció de Biolo-

gia Molecular de la Societat Catalana de 

Biologia, a la seu de l’IEC, amb la partici-

pació d’uns noranta investigadors i estudi-

ants de doctorat pertanyents a les universi-

tats i als centres de recerca del nostre entorn.

Hi hagué dues sessions focalitza-

des en la biologia molecular de llevats i 

en la microbiologia molecular, amb la 

participació com a conferenciants convi-

dats dels doctors Francesc Posas (UPF) i 

José A. Bengoechea (Fundació Investiga-

ció Sanitària Illes Balears), a més d’in-

cloure qualsevol altre aspecte relacionat 

amb la biologia molecular, com cada any. 

Els altres dos conferenciants convidats 

van ser els doctors Joan Seoane (VHIO) i 

Ángel Nebreda (IRB), ambdós investiga-

dors de l’ICREA, que ens van parlar de 

l’heterogeneïtat intertumoral i intratumo-

ral en el càncer de cervell i de la integra-

ció de la senyalització per part de la 

MAPK p38, respectivament.

Es van presentar setze comunica-

cions orals i onze en format de pòster, 

majoritàriament per part d’estudiants de 

doctorat, i es van tractar temes diversos 

com l’estudi de les regles que determinen 

el lloc de tall i unió (splicing) en llevats, el 

paper de SirT2 en el control de la integri-

tat genòmica, la regulació de la sortida de 

mitosis per part de fosfatases, la regulació 

de la degradació de ciclines, la regula- 

ció dels gens de les ribonucleotidil reduc-

tases en Pseudomonas, el paper de la fi-

lamina en el trànsit endocític o l’avaluació 

de l’efecte sinèrgic de diferents inhibidors 

moleculars en certs tumors.

El Premi Lluís Cornudella a la 

millor presentació oral per part d’un es-
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tudiant va ser atorgat a Núria Mencia, 

pertanyent al grup de Veronica Noé i 

Carlos Ciudad de la Facultat de Farmàcia 

de la UB, pel treball titulat MTXresistan

ce is modulated by the redox state of 

cytochrome c inMCF7 breast cancer cells.

A més, com ja és habitual, coinci-

dint amb aquestes jornades, es va comp-

tar amb la col·laboració de la Secció de 

Biologia i Indústria de la SCB, que va 

convidar els doctors Carmen Plasencia 

(Applied Research Using Omics Sciences 

SL) i Luc Martí (Bioncotech Therapeu-

tics) perquè ens expliquessin la seva ex-

periència en l’empresa biotecnològica 

provinent de la recerca bàsica en biologia 

molecular.

Jornada conjunta SCBICEACREAF

IEC, 17 de juny de 2013

La Jornada portà per títol «La 

regeneració del bosc després dels incendis, 

bases ecològiques, estratègies silvícoles i 

instruments de planificació», i fou orga-

nitzada per la Secció d’Ecologia Terrestre 

de la SCB, la Institució Catalana d’Estu-

dis Agraris (ICEA) i el CREAF, en col-

laboració amb la Diputació de Barcelona 

i el Pla d’Activitats de Transferència 

Tecnològica (PATT) de la Generalitat de 

Catalunya. Hi assistiren més de cent cin- 

quanta persones i hi hagué la presentació 

de deu ponències tècniques en les quals 

s’analitzaren les bases ecològiques en què 

cal fomentar la gestió de la regeneració 

de les zones cremades, diferents alterna-

tives silvícoles per a millorar aquest 

procés, i es reflexionà sobre quins instru-

ments d’ordenació forestal poden contri-

buir a posar en marxa i fer més eficients 

aquestes mesures. Els diferents investi-

gadors i tècnics participants van posar en 

relleu la necessitat d’aprofitar els meca-

nismes de regeneració natural que pre-

senten nombroses espècies del bosc me-

diterrani, l’interès d’aplicar itineraris 

silvícoles ben definits que cercant la 

multifuncionalitat del bosc mediterrani 

el facin més resistent a noves pertorba- 

cions i la possibilitat d’aplicar aquesta 

gestió a diferents escales (finca, associació 

de propietaris) per a fer-la més eficient i 

sostenible.

XIII Jornada de Biologia Evolutiva

IEC, 2 de juliol de 2013

Organitzada per la Secció de Bio-

logia Evolutiva de la SCB i coordinada 

per Iñaki Ruiz-Trillo, investigador de 

l’Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-

UPF). Constà de dues conferències con-

vidades —una d’inici i una altra de cloen-

da— i de diverses sessions de comuni- 

cacions orals curtes, que participaven en 

la sisena edició del Premi Antoni Prevos-

ti a la millor comunicació oral. La confe-

rència inaugural, «Disentangling the 

origins of eukaryotic cells. Genes, trees 

and organelles», va ser a càrrec del pro-

fessor Martin Embley, de la Universitat 

de Newcastle (Regne Unit). La conferèn-

cia de clausura, «Networks provide new 
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kind of evidence to study complex pheno-

mena in evolution», la va desenvolupar el 

Dr. Eric Bapteste, de la Universitat Pierre 

i Marie Curie de París (França). Entre les 

dues conferències convidades es van cele-

brar quatre sessions de comunicacions 

orals curtes, que van tractar diferents 

aspectes sobre selecció natural i evolució 

molecular, genòmica i bioinformàtica, 

filogènia, biodiversitat i genètica de po-

blacions i genòmica funcional i genètica 

de poblacions. Es van presentar vint-i-

dues comunicacions orals, i aquest any, 

de manera excepcional i a causa del gran 

nombre de comunicacions rebudes, se’n 

van presentar vuit en format de pòster. El 

Premi Antoni Prevosti a la millor comu-

nicació oral va ser atorgat a l’estudiant de 

doctorat Alexandre Mendoza Soler del 

grup Multicell Genome Lab, liderat pel 

Dr. Iñaki Ruiz-Trillo, de l’Institut de Bio-

logia Evolutiva (CSIC-UPF), amb el 

treball titulat Transcription factor evolu

tion in eukaryotes and the assembly of the 

regulatory toolkit in multicellular line 

ages.

Cursos i seminaris

— IEC, 9 de novembre. RECAM 2012: 

Reunió científica anual de microbiologia. 

Organització: Secció de Microbiologia de 

la SCB.

— IEC, 22 i 29 de novembre i 13 

i 20 de desembre. Curs d’intel·ligència 

emocional. Organització: Secció de Biolo-

gia i Indústria de la SCB.

— IEC, 14-18 de gener. Curs 

pràctic d’anàlisi i interpretació estadística 

de les dades experimentals en la indústria. 

Organització: Secció de Biologia i Indús-

tria de la SCB.

— IEC, 25 d’abril. Workshop in 

Translational Genomics. Organització: 

Secció de Genòmica i Proteòmica de la 

SCB.

Congressos i simposis

— IEC, 13-15 de setembre. IX Congreso 

de Microbiología del Medio Acuático. Or-

ganització: Secció de Virologia de la SCB.

— IEC, 19 de febrer. I Simposi 

conjunt IBEC-IBMB-SCB: «Cell in mo- 

tion». Organització: Secció de Biologia 

Molecular de la SCB, IBEC i IBMB.

Conferències

— Conferències de la Secció d’Ensenya-

ment (actualització de coneixements per 

a docents de biologia). Tingueren lloc a 

l’IEC en les dates següents:

•  27.12.2012: «Ni totes les xarxes 

són per a pescar ni tots els models van per 

una passarel·la: cap a una biologia pre-

dictiva, sense oblidar Darwin!», per Al-

bert Sorribas, del Departament de Cièn-

cies Mèdiques Bàsiques de l’Institut de 

Recerca Biomèdica de Lleida. 

•  23.1.2013: «Antibiòtics: passat, 

present i futur», per Mercè Berlanga, del 

Departament de Microbiologia i Parasito-

logia Sanitàries de la Facultat de Farmà-

cia de la Universitat de Barcelona.
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•  13.2.2013: «Com la nutrició pot 

afectar la capacitat cognitiva», per Mercè 

Unzeta López, del Departament de Bio-

química i Biologia Molecular de la Facul-

tat de Medicina i l’Institut de Neurocièn-

cies de la Universitat Autònoma de Bar- 

celona.

— Tertúlies de Literatura Cientí-

fica de la Secció de Vic. Tingueren lloc a 

la Universitat de Vic en les dates següents:

•  22.9.2012: «Fòssils urbans a la 

ciutat de Vic».

•  16.10.2012: «L’aigua, un abun-

dant recurs escàs».

•  20.11.2012: «Puc sembrar ro-

vellons al meu jardí».

•  13.12.2012:  «El  càncer  i  els 

cromosomes».

•  8.1.2013: «1r concurs de relats, 

Premi Llegim Ciència».

•  24.4.2013: «De la química del 

Big Bang als materials del futur».

•  24.4.2013: «Esport i ciència».

— Conferència «Implicaciones de 

los microARNs en el desarrollo tumoral», 

a càrrec de Pedro Medina, del Centre de 

Genòmica i Investigació Oncològica de la 

Universitat de Granada, guanyador del 

Premi Sala-Trepat 2012. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC). IEC, 

21 de novembre.

— Conferència inclosa dins el 

catorzè cicle de conferències Els premis 

Nobel de l’any 2012: «Reprogramant el 

destí de les cèl·lules», sobre el Premi No-

bel de Fisiologia o Medicina concedit a 

John B. Gurdon i Shinya Yamanaka,  

a càrrec d’Ángel Raya, professor d’inves-

tigació de l’ICREA. IEC, 19 de desembre 

de 2012.

Premis

Premi Josep M. SalaTrepat 2013

El jurat estava format per Jaume Reven-

tós, Joan Seoane, Christof von Kalle, Al-

bert Jordan i Jordi Barquinero i atorgà el 

premi, inclòs dins el LXXXII Cartell de 

premis de l’IEC, a Núria Sánchez Coll. Es 

lliurà el dia 22 d’abril de 2013, en l’acte 

de lliurament dels Premis Sant Jordi de 

l’IEC.

Premi de la Societat Catalana de Biologia

Aquest premi està inclòs dins el LXXXII 

Cartell de premis i de borses d’estudi de 

l’IEC i el lliurament es va fer durant l’ac-

te de lliurament dels Premis Sant Jordi de 

l’IEC, el dia 22 d’abril de 2013. Fou 

atorgat a Marta de Castro i Català pel 

treball Estudi d’associació genètica al 

locus 1q2123, una regió candidata per 

a les psicosis. Així mateix, rebé un accès-

sit Alba Millanes Romero pel treball 

Snail1 i la regulació de l’heterocromatina.
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Societat Catalana de Filosofia

Any de fundació:  1923

Junta Directiva 

Presidència: Ignasi Roviró Alemany

 (fins al 19.2.2013)

 Josep Monserrat Molas

 (a partir del 20.2.2013)

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

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
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Secció de Filosofia Clàssica Alemanya: Salvi Turró Tomàs

 M. Ramon Cubells Bartolomé

Delegat de l’IEC: Pere Lluís Font

Nombre de socis: 190

Activitats

— XVII Col·loquis de Vic: «El calendari». 

La primera sessió, titulada «Calendari i fi-

losofia», inclogué una ponència de Joan 

González Guardiola, diverses comunicacions 

i un col·loqui. En la segona, titulada «Ca-

lendari, ciència i art», Vicenç Mateu Zamo-

ra, síndic general del Principat d’Andorra, 

pronuncià la conferència; s’hi presentaren 

diverses comunicacions i es va fer un col-

loqui. Vic (Osona), 4 i 5 d’octubre de 2012.

— Sessions del Grup de Filosofia 

Personalista: Seminari «Amor y mundo», 

de Joaquim Xirau, i selecció de textos de 

Karl Jaspers (vuit sessions). Centre Borja, 

de Sant Cugat del Vallès, de l’11 d’octu- 

bre de 2012 al 16 de maig de 2013. 

— Jornades d’Espiritualitat Me-

dieval. Organitzades pel Grup de Filosofia 

Medieval de la SCF (IEC), el Consell 

Superior d’Investigacions Científiques 

(CSIC) i ARDIT Cultures Medievals de 

l’Institut de Recerca en Cultures Medievals 

(IRCVM) de la Universitat de Barcelona. 

IEC i UB, 12-14 de desembre de 2012.

Cal assenyalar, d’entre les progra-

mades, les activitats, els seminaris o les 

conferències convidades següents:

— I Congrés ARDIT de Medieva-

listes Predoctorals: «Els espais del conei-

xement: aproximació interdisciplinària al 

pensament medieval». IEC, CSIC i UB, 

14-16 de novembre de 2012.

— Sessió inaugural del curs 

2011-2012 de la SCF: «Notícia i elogi del 

filosofar amb joves», a càrrec de Jordi 

Beltran del Rey. IEC, 12 de desembre de 

2012.

— Seminari del professor Fran-

cisco J. González, de la Universitat de 

Toronto: «Life as divine activity or being-

towards-death?: Martin Heidegger’s rea-

ding of Aristotle in unpublished seminars 

from the 1920’s». SCF i Grup de Recerca 

EIDOS, 1 i 2 de juliol de 2013. 

— Universitat Catalana d’Estiu 

(UCE), a Prada de Conflent. 16-24 d’agost 

de 2013. 

Publicacions 

Anuari de la Societat Catalana de Filo

sofia, núm. 23 (2012). 

Monserrat, Josep; Roviró, Ignasi; Torres, 

Bernat (cur.). La imatge. Barcelona: 

Societat Catalana de Filosofia, 2012. 

(Col·loquis de Vic; 16)
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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

 Emili Elizalde Rius

 Salvador Estradé Sobrepere

 M. Àngels Garcia Bach

 Xavier Granados Garcia

 Oriol Guasch Fortuny

 Xavier Jaen Herbera

 Ignasi Juvells Prades

 Xavier Magrans Fontrodona

 Jordi Miralda Escudé

 Jordi Mur Petit

 Joan Àngel Padró Càrdenas

 Llorenç Porquer Seguí

 Santiago Vallmitjana Rico

Publicacions: Francesc Xavier Álvarez Calafell

Delegat de l’IEC:  David Jou Mirabent

Nombre de socis: 395

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

XXVIII Trobades Científiques  

de la Mediterrània: «Òxids 

multifuncionals: de la captació  

de l’energia a la nanoelectrònica»

Maó (Menorca), 24-26 d’octubre de 2012. 

Les Trobades Científiques de la Mediter-

rània, que organitzen cada any la Societat 

Catalana de Física i la Secció de Ciència 
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i Tècnica de l’Institut Menorquí d’Estudis 

amb el suport de diverses institucions 

acadèmiques del seu àmbit lingüístic, 

tenen per objectiu principal proveir un 

marc adequat a l’intercanvi d’experièn- 

cies i de coneixements sobre un tema ac- 

tual de recerca. A més de constituir un 

fòrum científic, contribueixen a facilitar 

la relació i la comunicació entre els cien-

tífics i els tecnòlegs de l’entorn més proper.

Les institucions acadèmiques que 

van impulsar aquestes XXVIII Trobades 

de la Mediterrània foren, principalment, 

l’Institut de Ciència de Materials de Bar-

celona (ICMAB-CSIC), per mà dels profes-

sors Xavier Obradors i Josep Fontcuberta; 

també van col·laborar molt activament 

formant part del seu Comitè Científic: José 

Santiso (ICN2-CSIC), Andreu Cabot (IREC), 

Jordi Sort (UAB), Xavier Batlle (UB) i 

Jordi Llorca (UPC). Es va tenir el suport 

econòmic del Projecte Consolider, que 

coordina el professor Xavier Obradors, 

director de l’ICMAB- CSIC, i que duu per 

títol: «Materiales avanzados y nanotecno-

logías para dispositivos y sistemas eléctri-

cos, electrónicos y magnetoelectrónicos 

innovadores» (NANOSELECT). 

Les Trobades van ser inaugurades 

per Josep Miquel Vidal, coordinador cien-

tífic de l’Institut Menorquí d’Estudis; 

Josep Enric Llebot, secretari de Medi 

Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya i membre de l’IEC, i Xavier 

Obradors, director de l’ICMAB-CSIC. 

Constaren de sis sessions encapçalades 

cadascuna per una xerrada convidada 

impartida per un científic de renom inter-

nacional en la matèria: «Chemical and 

magnetic characterization of interfaces 

and individual nanostructures by meams 

of soft X-ray magneto-optical techni-

ques», per Sergio Valencia (BESSY); 

«Perovksite oxides as energy materials: 

Opportunities and challenges», per Joerg 

Hoffmann (Universitat de Göttingen); 

«Correlated transition metal oxides for 

thermoelectric power generation», per 

Sascha Populoh (EMPA); «Impact of lo- 

cal lattice deformations on high tc cu- 

prates», per Guy Deutscher (Universitat 

de Tel Aviv); «Oxide superlattices grown 

by pulsed laser deposition: from magne-

tism to superconductivity», per Wilfrid 

Prellier (ENSICAEN), i «Interfaces of 

redox-active oxides: case studies in hy- 

drogen technology catalysis and photo- 

catalysis», per José Carlos Conesa (ICP-

CSIC).

Universitat Catalana d’Estiu: 

«Nanotecnologies, ciència i societat»

Prada del Conflent, del 17 al 19 d’agost 

de 2013. Els cursos impartits, coordinats 

per Núria Ferrer (SCF) i Eduard Massó 

(UAB), van ser els següents:

— «De la micro a la nanoelectrò-

nica: “There’s plenty of room at the bot-

tom”», per David Jiménez (Departament 

d’Enginyeria Electrònica de la UAB).

— «Nanomaterials i dispositius 

per a aplicacions emergents: magnetisme, 

00 Memoria 2012-2013.indb   378 13/2/17   10:38



So
c

ie
t

a
t

S 
fi

l
ia

l
S

379

robòtica i biomedicina. Magnetisme (mi-

niaturització de dispositius)», per Eva 

Maria Pellicer i Vilà (Departament de Fí- 

sica de la UAB).

— «El grafè i les seves aplicacions 

en l’àmbit de les tecnologies de la infor-

mació i les telecomunicacions (TIC)», per 

Josep Solé i Pareta (Departament d’Ar-

quitectura d’Ordinadors de la UPC).

— «Nous materials per a la socie-

tat del futur», per Xavier Àlvarez (Depar-

tament de Física de la UAB).

— «Nanotubs de carboni: física, 

materials i dispositius», per Núria Ferrer 

(Departament de Física Aplicada de la 

UPC).

Olimpíada de Física

Des de l’any 1996, 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 

actituds 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.

En l’edició de 2013 es van inscriu-

re en la fase catalana un total de 129 

estudiants, amb un increment del 10 % 

respecte als inscrits el 2012, que pot re-

flectir la intensa campanya que es va dur 

a terme enviant l’anunci a molts centres. 

Aquesta xifra consolida, també, el canvi 

de tendència a la baixa dels darrers anys, 

ja que és clarament superior als 86 de la 

convocatòria de 2011. També cal destacar 

que els inscrits venien d’un total de 50 

centres, nombre força superior als 45 de 

l’any passat i molt més gran que els 32 

centres participants de 2011; aquestes 

dades sobre els centres són coherents amb 

les dades dels estudiants.

Les proves de selecció de la fase 

catalana es van celebrar el divendres dia 

15 de febrer de 2013, des de dos quarts 

de quatre fins a les set de la tarda 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 aquesta 

edició també a la Facultat de Química de 

la Universitat Rovira i Virgili, ja que hi va 

haver inscrits d’aquest districte universi-

tari. El nombre d’estudiants presentats 

fou 121. Després d’una acurada revisió 

de les proves realitzades pels estudiants 

presentats, la comissió en va seleccionar 

20 per a la fase final. La nota més alta va 

ser de 59,25 sobre 60, i la corresponent 

al darrer seleccionat de 42,5. La nota 

mitjana va ser de 28,85.

El lliurament de premis es va ce-

lebrar el dia 8 de març de 2013 a la Sala 

Prat de la Riba de l’IEC, en un acte públic. 

Com és tradicional, l’acte va coincidir 

amb el lliurament dels premis als millors 

treballs de recerca.
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Com a preparació addicional per a 

la fase final espanyola, els vint alumnes 

seleccionats van realitzar, el dijous 4 

d’abril, de tres a set de la tarda, una sessió 

preparatòria de caràcter experimental al 

Laboratori de Física Moderna de la Facul-

tat de Física de la Universitat de Barcelona 

sota la tutoria de Gianluca Araruz i Ricard 

Alert, professors del Departament de Físi-

ca Fonamental. Enguany, i d’una manera 

excepcional, el matí del mateix dia 4 es va 

realitzar una visita al Sincrotró Alba de 

Cerdanyola del Vallès. 

Les proves de la fase estatal de 

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

versitat de Lleida del 13 al 15 d’abril. 

Com sempre, la preparació i realització 

de les proves va ser a càrrec de la Real 

Sociedad Española de Física, però en-

guany en el Comitè Local també fou re-

presentada la SCF. L’actuació dels estu-

diants catalans va ser molt positiva: dinou 

dels vint estudiants presentats van acon-

seguir algun tipus de premi, una propor-

ció clarament per sobre de la mitjana. Els 

premis van ser una medalla d’or, vuit de 

plata, tres de bronze i set mencions d’ho-

nor. Enguany, la delegació catalana tam-

bé va poder assolir medalles d’or, amb el 

detall que la nostra medalla d’or va cor-

respondre a Marc Santigosa de l’Esco- 

la Betània-Patmos de Barcelona, guanya-

dor absolut de la prova. També Gerard 

Orriols, d’Aula Escola Europea, va obte-

nir el premi a la millor realització de la 

prova experimental. Marc Santigosa, per 

la seva banda, va participar en la fase 

internacional OIF, celebrada a Dinamarca 

el mes de juliol, i va obtenir una menció 

d’honor i la puntuació més alta de la 

delegació espanyola. Les proves i tots els 

actes es van realitzar en el campus de 

Cappont amb el suport de la Universitat 

de Lleida.

IX Jornada de Física i Química a l’IEC: 

«Energia sostenible per a tothom»

IEC, 17 d’octubre de 2012. La Societat 

Catalana de Física, conjuntament amb la 

Societat Catalana de Química i l’Associa-

ció de Professors de Física i Química de 

Catalunya, ja fa nou anys que organitza 

una jornada temàtica adreçada als pro-

fessors de física i química de secundària 

que se celebra a la tardor a la seu de l’IEC. 

L’objectiu de la jornada fou tractar 

aspectes relacionats amb diversos recursos 

energètics, com són l’aprofitament de 

l’energia solar i l’energia nuclear, en rela-

ció amb la situació energètica social. 

També es presentaren propostes per a 

treballar la temàtica de l’energia en els 

centres educatius i, concretament, en el 

marc de l’Any de l’Energia Sostenible per 

a Tothom. 

S’hi van presentar les ponències 

següents: «El Pla de l’Energia i Canvi 

Climàtic de Catalunya 2012-2020», per 

Joan Josep Escobar, de l’Institut Català 

d’Energia; «Fer hidrogen amb el Sol», per 

Jordi Llorca, de l’Institut de Tècniques 

Energètiques de la UPC; «Estat actual i 
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perspectives de l’energia nuclear», per 

Carlos Tapia, del Departament de Física 

i Enginyeria Nuclear de la UPC; «2012, 

Any de l’Energia Sostenible per a Tothom: 

proposta d’activitats per als centres edu-

catius», per Jordi Regalés Bartra, del 

Departament d’Ensenyament, i Montser-

rat Roca Tort, de l’Institut Pla de les 

Moreres de Vilanova del Camí; «La mot-

xilla bioclimàtica i l’ús passiu de l’energia 

solar», per Àngel Sedó, del Camp d’Apre-

nentatge de Juneda, i Manuel Ibáñez, del 

Centre de Recerca d’Enginyeria Aplicada, 

i «Recursos i propostes de treballs de re-

cerca per a alumnes d’ESO i batxillerat», 

per Emilio Llorente, de l’Institut Baldiri 

Guilera del Prat de Llobregat, i Valentí 

Ferrer, de l’Institut Salvador Dalí del Prat 

de Llobregat.

Premis per als Treballs de Recerca  

de Batxillerat

La Societat Catalana de Física va convo-

car per onzena vegada aquests premis 

amb l’objectiu d’estimular la redacció de 

treballs d’iniciació a la recerca sobre temes 

de física. El veredicte del jurat de l’onze-

na edició fou donar els dos premis als 

treballs següents: L’experiment de Caven

dish, de Sol Balsells Mejía, de l’Institut 

Ausiàs March de Barcelona, sota la direc-

ció de Josep Ametlla Miquel, i Explorant 

l’electrostàtica, de Ferran del Moral 

Méndez i Abel Rojo Francàs, de l’Institut 

Quercus de Manresa, sota la direcció de 

Tomàs Agulló.

Es concediren accèssits als treballs 

següents: L’arpa de vidre, realitzat per 

Marta Camps Cubarsí, de l’Institut Bisbe 

Sivilla de Calella, sota la direcció de Me-

lissa Mancina Fernández; Disseny i cons

trucció d’un generador de Van der Graaff, 

realitzat per Judith Marias Cano, de 

l’Escola Sagrada Família de Sant Andreu 

de Barcelona, sota la direcció de Constan-

tino Jesús Pérez de Diego Martínez, i 

Anàlisi comparativa de les lents de les 

ulleres de sol, realitzat per Noelia Sánchez 

Rodríguez, de l’Institut Vinyes Velles de 

Montornès del Vallès, sota la direcció  

de Julio D. Pérez Tudela.

XXI Cicle de conferències:  

Física oberta

— IEC, 10 d’octubre de 2012. Conferèn-

cia inaugural del curs 2012-2013 amb el 

títol «La partícula de Higgs», per Albert 

Bramon, professor emèrit del Departa-

ment de Física de la UAB.

— IEC, 20 de novembre de 2012. 

«El telescopi Fabra-ROA Montsec 

(TFRM). Un instrument per a la cerca 

d’escombraries espacials, exoplanetes, 

NEOs, i fonts d’alta energia», per Jorge 

Núñez de Murga, del Departament d’As-

tronomia i Meteorologia de la UB.

— IEC, 20 de febrer de 2013. «El 

Rescat de Dades al Servei Meteorològic de 

Catalunya. La sèrie climàtica de Barcelo-

na (1780-2011)», per Anna Rius i Ven-

tosa, cap de l’Àrea de Climatologia del 

Servei Meteorològic de Catalunya.
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— IEC, 24 d’abril de 2013. «Si-

muladors quàntics amb àtoms, ions i fo-

tons», per Juan Ignacio Cirac, director de 

la Divisió Teòrica de l’Institut Max Planck 

d’Òptica Quàntica (Garching, Alemanya).

Cicle Els premis Nobel de l’any 2012

El Premi Nobel de Física de l’any 2012 

fou concedit a Serge Haroche i David J. 

Wineland «pels seus mètodes experimen-

tals innovadors que permeten de mesurar 

i manipular sistemes quàntics indivi- 

duals». Amb motiu d’aquest premi, el 18 de 

desembre de 2012, a l’IEC, Jordi Mompart 

Penina, del Departament de Física de la 

UAB, impartí la conferència «Premi Nobel 

de Física 2012: observació i manipula- 

ció de sistemes quàntics individuals».

Altres activitats i col·laboracions

— «Els Nobel de Física i Química a la 

Biblioteca: 1901-1915», vuitena mostra 

temporal (2012-2013) organitzada per la 

Biblioteca de Física i Química de la UB. 

Conferència inaugural: «Lessons from the 

Nobel Prizes», a càrrec d’Istvan Hargittal, 

de la Universitat de Budapest. Aula Mag-

na Enric Casassas, 10 d’octubre de 2012.

— Cicle Encontres amb el tercer 

cicle. Activitats organitzades per un col-

lectiu d’estudiants de tercer cicle de la 

Facultat de Física de la UB (tardor 2012 

i primavera 2013).

— VIII Jornada de Recerca del 

Departament de Física i Enginyeria Nu-

clear de la UPC. IEC, 31 de gener de 2013.

— Taller de Física de Partícules, 

organitzat pel Grup de Física Experimen-

tal de Partícules de la UB. Facultat de 

Física, 7 i 13 de març de 2013.

— Participació en la VII Fira 

d’Empreses de les facultats de Física i de 

Química de la UB. 8 de maig de 2013.

— Jornada d’Investigadors Pre-

doctorals Interdisciplinària (JIPI). Facul-

tat de Física de la UB, 18 de juliol de 2013.

Publicacions

Recursos de Física (en línia), núm. 10 

(tardor 2012); núm. 11 (primavera 

2013).

Revista de Física, vol. 4, núm. 8 (2011).
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Societat Catalana de Química

Any de fundació: 1986*

Junta Directiva

Presidència: Romà Tauler Ferré

Secretaria: Xavier Tomàs Morer

Tresoreria: Pilar Salagre Carnero

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:  722

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

Activitats

IX Jornada de Física i Química a l’IEC 

«Energia sostenible per a tothom»

El 17 d’octubre de 2012 tingué lloc a 

l’IEC la desena edició de la Jornada de 

Física i Química dedicada a l’energia 

sostenible, que va ser organtizada en col-

laboració amb la Societat Catalana de 

Física de l’IEC i l’Associació de Professors 

de Física i Química de Catalunya, dins els 

actes de celebració de l’Any de l’Energia 

Sostenible per a Tothom. S’hi van dur a 
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terme les presentacions següents: «El Pla 

de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalu-

nya 2012-2020», per Joan Josep Escobar, 

subdirector de Gestió Energètica de l’Ins-

titut Català de l’Energia; «Fer hidrogen 

amb el Sol», per Jordi Llorca, director de 

l’Institut de Tècniques Energètiques de la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); 

«Estat actual i perspectives de l’energia 

nuclear», per Carlos Tapia, del Departa-

ment de Física i Enginyeria Nuclear de la 

UPC; «2012, Any de l’Energia Sostenible 

per a Tothom: proposta d’activitats per 

als centres educatius», per Jordi Regalés 

Bartra, CESIRE-AULATEC del Departa-

ment d’Ensenyament, i Montserrat Roca 

Tort, de l’Institut Pla de les Moreres de 

Vilanova del Camí; «La motxilla biocli-

màtica i l’ús passiu de l’energia solar», 

per Àngel Sedó, del Camp d’Aprenentat-

ge de Juneda, i Manuel Ibáñez, del Centre 

de Recerca d’Enginyeria Aplicada (CREA) 

i de la Facultat de Ciències de l’Educació 

de la Universitat de Lleida, i «Recursos i 

propostes de treballs de recerca per a 

alumnes d’ESO i batxillerat», per Emilio 

Llorente, de l’Institut Baldiri Guilera del 

Prat de Llobregat, i Valentí Ferrer, de 

l’Institut Salvador Dalí del Prat de Llo-

bregat. 

Exposició «Els Nobel de Física  

i de Química a la Biblioteca: 19011915»

El dia 10 d’octubre de 2012 s’inaugurà a 

la Biblioteca de Física i Química de la 

Universitat de Barcelona (UB) una mostra 

de fons bibliogràfics publicats per cientí-

fics que reberen els primers premis Nobel, 

des de 1901 fins a 1915. L’acte tingué lloc 

a l’Aula Enric Casassas de la Facultat de 

Química de la UB i inclogué una confe-

rència a càrrec d’Istvan Hargittal, de la 

Universitat de Budapest, amb el títol 

«Lessons from the Nobel Prizes» 

VII Seminari de Terminologia  

de la SCATERM: «La nomenclatura 

química de la IUPAC en català»

La setena edició del Seminari de Termi-

nologia tingué lloc a l’Aula Magna Enric 

Casassas de la Facultat de Química de la 

Universitat de Barcelona, el 16 de novem-

bre de 2012. S’hi impartiren les conferèn-

cies «L’adaptació dels llibres de la IUPAC 

al català», per Salvador Alegret, de l’IEC 

i del Departament de Química de la UAB; 

«Nomenclatura de química orgànica», per 

Àngel Messeguer, de l’IEC i de l’Institut 

de Química Avançada de Catalunya 

(CSIC); «Nomenclatura de química inor-

gànica», per Joaquim Sales, del Departa-

ment de Química Inorgànica de la UB i la 

Societat Catalana de Química de l’IEC; 

«Les magnituds, les unitats i els símbols 

en química física», per Josep M. Mestres, 

del Servei de Correcció Lingüística de 

l’IEC i de la Societat Catalana de Termi-

nologia de l’IEC, i «Nomenclatura de 

química analítica», per Òscar Aznar, del 

Màster en anàlisi química de la UB i de la 

Societat Catalana de Terminologia de 

l’IEC.
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XII Conferència Enric Casassas

Titulada «Química analítica i fotònica 

avançada», la jornada tingué lloc a la sala 

d’actes de l’edifici Vèrtex de la UPC el dia 

11 de desembre de 2012. S’hi van presen-

tar les conferències «Radiació sincrotró 

ALBA: aplicacions en química analítica», 

per Miguel Ángel G. Aranda (CELLS-

ALBA); «Sensors i (bio)sensors basats en 

materials nanoestructurats», per Ernest 

Mendoza (Centre de Recerca en Nanoen-

ginyeria, Barcelona Tech UPC); «Deter-

minació de radionúclids a nivell de traces 

i ultratraces tant en mostres naturals com 

irradiades», per Laura Aldave (Institute 

for Transuranium Elements, JRC), i 

«Micro-nanostructured photonic sensors 

for harsh environments», per Valerio 

Pruneri (ICFO, Barcelona Tech, UPC). La 

cloenda de l’acte fou a càrrec d’Adriana 

Farran (DEQ - Barcelona Tech UPC). A 

la tarda es visità l’Institut de Ciències 

Fotòniques (ICFO) de Castelldefels.

18a Conferència Fèlix Serratosa 

La primera sessió va tenir lloc a la sala 

d’actes del Centre d’Investigació i Desen-

volupament del CSIC (Barcelona), el 21 

de gener de 2013. Les conferències pre-

sentades van ser «RMN y reconocimiento 

molecular: Interacciones carbohidrato-

proteína», a càrrec del professor Jesús 

Jiménez Barbero, del Centre d’Investiga-

cions Biològiques (CIB-CSIC), i «En-

riching chemical space to drug undrugga-

ble targets», a càrrec de David R. Spring, 

professor del Departament de Química de 

la Universitat de Cambridge. La segona 

sessió es va fer a l’auditori de l’Institut 

Català d’Investigació Química (Tarrago-

na), el 22 de gener de 2013, i va ser a 

càrrec de David R. Spring, professor del 

Departament de Química de la Universi-

tat de Cambridge, amb la conferència 

«The search for new antibacterials using 

diversity-oriented synthesis». 

Conferència del cicle Els premis Nobel 

de l’any 2012

A l’Octubre Centre de Cultura Contem-

porània de València, es va presentar el 30 

de gener de 2013 la conferència «El 

Premi Nobel de Química 2012 i els recep-

tors intel·ligents de la superfície de les 

cèl·lules», a càrrec de Rafael Franco, del 

Departament de Bioquímica i Biologia 

Molecular de la Universitat de Barcelona.

XXV Debat de Química: «L’ensenyament 

de la química basat en la indagació»

Celebrat a l’IEC, el 10 d’abril de 2013, el 

debat es va estructurar en dues interven-

cions: «Chemistry concepts through in-

quiry - examples from the ESTABLISH 

project», a càrrec d’Odilla Finlayson, 

professora titular d’educació científica a 

CASTeL (Centre for the Advancement of 

STEM Teaching and Learning), de l’Es-

cola de Ciències Químiques de la Univer-

sitat de Dublín, i «Com ensenyar als 

nostres alumnes a fer treballs de recer-

ca?», amb Miquel Calvet, professor de 
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física i química de l’INS Castellar de 

Castellar del Vallès; Josep Corominas, 

professor de física i química de l’Escola 

Pia de Sitges, i Anicet Cosialls, professor 

de física i química de l’INS Guindavols de 

Lleida. 

VI Jornada sobre Química Verda:  

«La química per un entorn més 

sostenible»

Aquesta jornada tingué lloc a la Facultat 

de Química de la Universitat Rovira i 

Virgili (URV) (Tarragona), del 24 al 26 

d’abril de 2013. Va ser organitzada per la 

Facultat de Química de la URV; coordi-

nada per Joan Igual, degà de la Facultat 

de Química de la URV, i Pilar Salagre, 

professora de la URV, i rebé el patrocini 

de la Societat Catalana de Química, Cà-

tedra DOW/URV de Desenvolupament 

Sostenible i Associació Empresarial Quí-

mica de Tarragona. L’objectiu de la Jorna-

da és fomentar una pràctica de la quími-

ca basada en els principis de la química 

verda. Per això, es proposa fer un conjunt 

d’activitats que permetin gaudir als alum-

nes de la Facultat de Quí mica d’un dia no 

lectiu i, al mateix temps, establir debats 

que ajudin a desenvolupar criteris en 

aquest camp.

Presentació de Determinació de pesos 

moleculars de gasos pel mètode  

de les densitats límit

L’IEC acollí el 29 de maig de 2013 la 

presentació d’aquesta obra, d’Enric Moles 

i Ormella, corresponent al número 7 de la 

col·lecció «Clàssics de la Química». En  

la presentació intervingueren Agustí Nie-

to-Galan, del Centre d’Història de la Ci-

ència de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, amb la ponència «Enric Moles 

i l’edat de plata de la química a Catalu-

nya», i Joaquim Sales Cabré, del Depar-

tament de Química Inorgànica de la 

Universitat de Barcelona, amb la confe-

rència «Compendi Enric Moles». Aquest 

acte s’emmarcà dins els homenatges du-

rant el 2013 al químic Enric Moles i Or-

mella (1883-1953).

5th European Conference in Chemistry 

for Life Sciences (5th ECCLS)

Amb l’organització conjunta de l’Institut 

de Recerca en Biomedicina i la Real Socie-

dad Española de Química, es va celebrar 

a l’auditori AXA de Barcelona, els dies 10, 

11 i 12 de juny de 2013, la cinquena 

edició del Congrés Europeu de la Divisió 

de Química per les Ciències de la Vida 

d’EuCheMS. S’hi van tractar diversos 

temes en les interfases entre la química, 

la biologia, les ciències mèdiques i els 

materials nanoestructurats, entre els quals 

van destacar: l’anàlisi estructural de bio-

macromolècules, la síntesi i les aplicacions 

biomèdiques dels bioconjugats, la prepa-

ració i utilització en teràpia i diagnòstic 

de bionanomaterials, la glicoquímica, la 

química de pèptids, proteïnes i peptido-

mimètics i, en general, la química medi-

cinal i la química farmacèutica. Es va 

00 Memoria 2012-2013.indb   386 13/2/17   10:38



So
c

ie
t

a
t

S 
fi

l
ia

l
S

387

comptar amb la presència de sis conferen-

ciants convidats que van impartir una 

conferència plenària: A. Beck-Sickinger, 

S. Futaki, S. Gellman, C. Griesinger,  

I. Huc i J. Jiménez Barbero, a més a més 

de tres conferències plenàries addicionals, 

pronunciades per N. Carulla, P. Turano i 

X. Salvatella. També es van presentar 

quinze ponències i un total de quaranta-

tres comunicacions, a càrrec d’investiga-

dors joves. El congrés també va tenir una 

sessió de pòsters que va comptar amb la 

participació d’un centenar llarg de comu-

nicacions.

14th EuCheMS International 

Conference on Chemistry  

and the Environment

Els dies 26, 27 i 28 del mes de juny de 

2013 es va celebrar, en el World Trade 

Center de Barcelona, la catorzena edició 

del Congrés Internacional de Química i 

Medi Ambient (ICCE 2013) de la Divisió 

de Química i de Medi Ambient (DCE) de 

l’Associació Europea de Química i Cièn-

cies Moleculars (EuCheMS). L’ICCE 2013 

es va organitzar conjuntament amb la 

Real Sociedad Española de Química, i es 

va desenvolupar en vuit jornades en què 

es van discutir diversos temes: 1) química 

atmosfèrica i aerosols; 2) indústria quí-

mica verda i sostenible; 3) contaminació 

de l’aigua i el seu tractament; 4) residus 

en el sòl i contaminació dels sediments; 

5) contaminants emergents; 6) modelit-

zació, gestió i avaluació de riscos am-

bientals; 7) (eco-)toxicologia, i 8) trans-

formació i destí dels contaminants. Les 

conferències plenàries van ser presentades 

per David Sedlak (UCLA, EUA), Joan O. 

Grimalt (IDAEACSIC, Espanya), Urs 

Baltensperger (Paul Scherrer Institute, 

Suïssa) i Damià Barceló (ICRA Girona i 

Barcelona IDAEACSIC, Espanya). Es van 

presentar, a més, disset ponències invita-

des, noranta presentacions orals i tres-

centes seixanta presentacions en forma de 

cartell (pòster). El programa es va com-

pletar amb quatre tallers organitzats a la 

seu de l’IEC, el dia 25 de juny, dedicats 

als retardants de flama, la mineria i el 

medi ambient, les drogues il·lícites en 

aigües residuals i els cianobacteris i les 

cianotoxines. El Comitè Organitzador, 

amb la col·laboració de l’editorial Sprin-

ger, va atorgar deu premis als millors 

cartells, un per a cada simposi, i dos per 

als simposis amb una participació supe-

rior (contaminació i tractament d’aigües, 

i contaminants emergents). 

Premis

Premis als Treballs de Recerca  

de Batxillerat dins l’Àmbit  

de la Química

Els membres del jurat de la setena edició 

dels Premis als Treballs de Recerca de 

Batxillerat dins l’Àmbit de la Química 

—format per Josefina Guitart, Jordi Cua-

dros, Joan Cabré, Pau Serra i Xavier 

Tomàs— van decidir atorgar per unani-

mitat el primer premi (ex aequo) als 

00 Memoria 2012-2013.indb   387 13/2/17   10:38



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

12
-2

01
3

388

treballs Identificació de contaminants 

orgànics a l’aire de l’escola Betània

Patmos i anàlisi de la seva toxicitat, rea-

litzat per Bruna Tresanchez Lacorte, de 

l’Escola Betània-Patmos (Barcelona), i 

Àcid, acidesa, antiàcids…, realitzat per 

Anna Clua Villas, del Col·legi Lestonnac 

«l’Ensenyança» de Lleida.

S’atorgaren tres accèssits als tre-

balls Estudi de l’eficàcia del marro del 

cafè en la fertilització de diferents espècies 

vegetals, realitzat per Estel Call Alsina, 

de l’Institut Montsoriu d’Arbúcies; Millor 

amb xantana?, realitzat per Alba Serrano 

i Martínez, de l’Institut Arnau Cadell de 

Sant Cugat del Vallès, i Classificació i 

identificació de vins per mitjà d’anàlisis 

fisicoquímiques i mètodes estadístics, rea-

litzat per Aida Carretero Coo, de l’Institut 

Jaume Callís de Vic.

Reberen una menció honorífica els 

treballs Reutilització de les pells de taron

ja, realitzat per Anna Mas Herrador, del 

Col·legi Mare de Déu del Carme de Ter-

rassa; Es pot determinar la presència d’oli 

de girasol en l’oli d’oliva a partir de 

tècniques cromatogràfiques?, realitzat per 

Albert Canal Serrano, de l’Escola Cerve-

tó de Granollers; L’arsènic a l’aigua de 

Setcases, realitzat per Anna Ballesteros 

Lázaro, de l’Institut Abat Oliba de Ripoll, 

i Determinació de metalls en llenties i 

espinacs, realitzat per Anna Serra Frigo-

la, de l’Institut Anton Busquets i Punset 

de Sant Hilari Sacalm. Finalment, vint 

alumnes foren premiats pels seus treballs 

amb estades científiques.

El lliurament dels premis i de les 

estades científiques es va dur a terme 

durant el XXV Debat de Química a l’IEC, 

que tingué lloc el 10 d’abril de 2013. A 

més, els alumnes guanyadors van exposar 

el seu treball de recerca en reconeixement 

de la tasca duta a terme i amb l’objectiu de 

compartir-la amb el públic assistent.

Premi de la Societat Catalana  

de Química

Aquest premi està inclòs dins el LXXXII 

Cartell de premis i de borses d’estudi de 

l’IEC i el lliurament es va fer durant l’ac-

te d’entrega dels Premis Sant Jordi de 

l’IEC, el dia 22 d’abril de 2013. El guar-

donat va ser Guillem Valero González pel 

treball Emergència i evolució a l’homo

quiralitat.

Publicacions

Revista de la Societat Catalana de Quí

mica, núm. 11 (2012).

Educació Química, núm. 11 (2012);  

núm. 12 (2012); núm. 13 (2012). 
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Societat Catalana de Matemàtiques

Any de fundació: 1986*

Junta Directiva

Presidència:  Joan de Solà-Morales Rubió

Vicepresidència: Joaquim Ortega Cerdà

Secretaria: Albert Ruiz Cirera

Tresoreria: Mariona Petit Vilà 

Vocalia: Josep Grané Manlleu 

 Josep M. Mondelo Gonzàlez

 Ignasi Mundet Riera 

 Carles Romero Chesa 

 Oriol Serra Albó 

 Esther Silberstein 

 Enric Ventura Capell 

 Manel Udina Abelló 

Delegat de l’IEC:  Joan Girbau Badó

Nombre de socis: 837

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

Assemblea General de socis

El 13 de novembre de 2012 se celebrà 

l’Assemblea General de socis de la Socie-

tat Catalana de Matemàtiques (SCM).

Trobades

Novena Jornada d’Ensenyament  

de les Matemàtiques: «La divulgació  

de les matemàtiques. Una eina per a 

millorar l’aprenentatge de l’alumnat?» 

(IEC, 29 de setembre de 2012)

El Comitè Organitzador va ser format per 

Mireia Pacreu, Amparo Monedero, Mario-

na Petit i Josep Lluís Pol. La jornada in-

clogué una taula rodona titulada «Quins 

problemes es troben i com els solucionen 

els diferents professionals de la comunica-

ció a l’hora de plantejar-se fer divulgació 

de les matemàtiques», moderada per Anton 

Aubanell Pou (responsable del CREA-

MAT), en què participaren Pere Arcas 

Blanch (cap de projectes d’aprenentatge 
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de TV3), Pere Estelrich Massuti (matemà-

tic i comunicador a IB3 Ràdio), Olga Va-

llejo Moriana (presentadora a Extraradi), 

Guillem Navarro Marcet (editor a RBA 

Libros) i Raúl Fernández Hernández (tèc-

nic docent d’innovació i formació). En la 

sessió es dugué a terme el lliurament del 

Premi Maria Antònia Canals i la presenta-

ció de les XVI Jornades per a l’Aprenen-

tatge i l’Ensenyament de les Matemàtiques 

(JAEM) de Palma 2013. Se celebraren dues 

sessions paral·leles: la primera tractà els 

temes «Divulgació amb perspectiva didàc-

tica: tres anys d’expe riències matemàtiques 

del MMACA», a càrrec del Museu de Ma-

temàtiques de Catalunya, i «Matemàtics 

sense fronteres: Experiències de modelit-

zació matemàtica», a càrrec de Rosa 

Camps Camprubí i Xavier Mora Giné 

(professors de la UAB); i la segona versà 

sobre els temes «ImaginaryBCN, una ex-

periència de divulgació de les matemàti-

ques», a càrrec de Maria Alberich (profes-

sora de la UPC), i «Ponts entre divulgació 

i educació matemàtica. Què fem des del 

CREAMAT?», a càrrec de Joan Jareño i 

Sergi del Moral (CREAMAT).

Trobada de Joves Investigadors  

de la Societat Catalana de Matemàtiques 

(IEC, 19 d’octubre de 2012)

La trobada constà de cinc sessions: «Anà-

lisi matemàtica i equacions en derivades 

parcials», «Anàlisi i EDP», «Teoria de 

nombres», «Àlgebra, geometria i topolo-

gia» i «Probabilitat».

S’hi presentà la conferència: «En-

tre el test de Turing i la ciència-ficció: els 

reptes actuals de la robòtica», per Carme 

Torras (CSIC-UPC), i el llibre Arrels ger

màniques de la matemàtica contemporà

nia: amb una antologia de textos mate

màtics de 1850 a 1950, de P. Bayer,  

J. Guàrdia i A. Travesa (Barcelona, Institut 

d’Estudis Catalans. Secció de Ciències i 

Tecnologia, 2012). Durant aquesta part, 

presidí la mesa el president de l’IEC i en 

formaren part el president de la Secció de 

Ciències i Tecnologia i els autors. Final-

ment, es lliurà el Premi Albert Dou i es va 

celebrar l’Assemblea General de la SCM. 

16a Trobada Matemàtica Anual (IEC, 

17 de juny de 2013) 

En aquesta jornada, Núria Fagella (UB) 

i Enric Ventura (UPC) presentaren la  

nova revista Reports@SCM, i Lluís Alse- 

dà (UAB), Joaquim Ortega (UB) i Oriol 

Serra (UPC) presentaren la BGSMath. 

S’hi impartiren diverses conferències: 

«L’IDESCAT i els camins de l’estadística 

pública», per Frederic Udina, director de 

l’IDESCAT; «De l’ordre al caos: el paper 

de les varietats invariants», per Carles 

Simó (UB, Premi Nacional de Recer- 

ca 2012); «Una generalització de la con-

vexitat basada en rectes secants», per 

Ferran Hurtado (UPC), i «Of triangles, 

gases, prices and men», per Cédric Villa-

ni (Universitat Claude Bernard Lió 1 i 

Institut Henri Poincaré, Medalla Fields 

2010).
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Concursos 

Els mesos d’octubre i novembre de 2012 

es va realitzar l’Olimpíada Telemàtica de 

Resolució de Problemes, els guanyadors 

de la qual van ser Marc Jordà i Eduard 

Gonzalvo.

Els dies 14 i 15 de desembre de 

2012 se celebraren les proves de la fase 

catalana de la 49a Olimpíada Matemàtica. 

El tribunal presidit per Agustí Reventós va 

prendre l’acord d’atorgar els premis a 

Gerard Orriols, Marc Felipe, Josep M. 

Gallegos, Eloi Torrents, Carles Domingo, 

Pau Surrell, Inés Franch, Daniel Lugosi i 

Eduard Gonzalvo. Els nou alumnes van ser 

seleccionats per a assistir els dies 4, 5 i 6 

d’abril de 2013 a Bilbao, a la XLIX Olim-

píada Matemàtica Espanyola. Com cada 

any, es van oferir sessions periòdiques de 

formació a la Universitat de Barcelona, al 

Departament de Matemàtiques de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona (UAB), a 

la Facultat de Matemàtiques i Estadística 

de la Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC), a la Universitat de Girona, a la 

Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i 

a l’Institut Màrius Torres de Lleida.

Del 31 d’octubre al 4 de novembre 

de 2012 va tenir lloc a Protaras (Xipre) 

el 20è International Annual Meeting de la 

Kangourou sans Frontières. En aquesta 

reunió es decideixen de manera col·le-

giada els enunciats que posteriorment es 

proposen com a problemes a l’alumnat 

que participa en l’activitat, el mateix dia 

arreu del món, que aquest curs fou el  

dia 21 de març de 2013. La comissió 

Cangur va ser formada per Marta Berini 

(membre electe del Bureau central de 

l’associació), Josep Grané, José Luis Díaz, 

Antoni Gomà, Mariona Petit, Carles Ro-

mero, Lluís Almor, Daniel Bosch, Joan 

Radó, Manel Udina, Martí Casadevall, 

Mireia López, Marc Guinjoan i Esther 

Silberstein. Hi van participar més de 

17.000 alumnes, i els guanyadors absoluts 

dels quatre nivells van ser Martí Oller, 

Joan Llobera, Gerard Orriols i Marc Feli-

pe. Es van atorgar els pins de plata a 

Esteve Bramon, Marc Felipe, Matt Hoog-

steder, Guillermo Martínez, Enric Marto-

rell i Pau Surrell. Com cada any, es van 

oferir sessions d’aprofundiment en mate-

màtiques per a alumnes del segon cicle 

d’ESO al Departament de Matemàtiques 

de la UAB, a la Facultat de Matemàti- 

ques i Estadística de la UPC i a l’Institut 

La Sedeta de Barcelona.

També es van dur a terme els 

«Problemes a l’esprint», una activitat 

telemàtica de resolució de problemes di-

rigida als centres d’ensenyament i adre-

çada a equips d’alumnes. Des del febrer 

fins a l’abril de 2013, els equips més 

destacats van ser l’Aula Escola Europea, 

l’Institut Samuel Gili i Gaya de Llei- 

da, l’Institut Rafael de Campalans d’An-

glès i les Escolàpies Sant Martí de Barce-

lona. El concurs es convoca conjuntament 

amb CREAMAT i FEEMCAT. 

En el marc de les proves Cangur, 

se celebrà la III Marató de Problemes 
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2013, del 4 de febrer fins al 12 d’abril  

de 2013. Els guanyadors van ser Àlex 

Milesi, Joan Llobera i Junjie Ji. I també el 

IX Concurs de Relats de Contingut Mate-

màtic, en què el jurat presidit per Mariona 

Petit acordà que el guanyador fos Ferran 

Capell del Col·legi Claver de Lleida, amb 

el seu relat «La cambra de Thot».

Finalment, el 16 de maig de 2013 

se celebrà el lliurament de premis de les 

proves Cangur 2013 i d’altres activitats 

matemàtiques, a l’edifici Vèrtex de la 

UPC. 

Projecte per a l’Estímul del Talent 

Matemàtic a Catalunya (ESTALA-

MAT)

El 29 de setembre de 2012 se celebrà 

l’acte oficial d’inauguració del curs a l’Au- 

ditori de la Pedrera, de l’Obra Social de 

Catalunya Caixa, la conferència «Anem  

de cubs i fem voltes amb il·lusió», a càr- 

rec del professor Josep Rey.

El dissabte 8 de juny de 2013 se 

celebrà el test d’aptitud per a la promoció 

2013-2015, simultàniament a les pobla-

cions de Barcelona (Facultat de Matemà-

tiques i Estadística), Lleida (IES Màrius 

Torres), Girona (ICE UdG) i Reus (IES 

Gabriel Ferrater). La coordinadora d’ES-

TALAMAT a Catalunya és Marta Berini.

Premis

Premi Albert Dou 

Aquest premi està inclòs dins el LXXXII 

Cartell de premis i de borses d’estudi de 

l’IEC El jurat, format per Pilar Bayer, 

Ildefonso Díaz, Joan Girbau, Adolfo Qui-

rós i Xavier Mora, va decidir atorgar el 

premi a Arturo Valdivia pel treball Ma

temática financiera en tiempos de crisis.

Premi Évariste Galois

Aquest premi està inclòs dins el LXXXII 

Cartell de premis i de borses d’estudi de 

l’IEC i el lliurament es va fer durant l’ac-

te de lliurament dels Premis Sant Jordi de 

l’IEC, el dia 22 d’abril de 2013. El jurat, 

format per Martin Sombra, Joaquim Or-

tega i Enric Ventura, va decidir atorgar el 

premi a Esther Ibáñez Marcelo pel treball 

Expectation Maximization per a arbres 

filogenètics.

Relacions institucionals

Del 9 al 13 de juny se celebrà a Koper 

(Eslovènia) la Joint Mathematical Confe-

rence CSASC 2013, una trobada de les 

societats catalana, eslovena, austríaca, 

eslovaca i txeca de matemàtiques. En re-

presentació de la SCM cal destacar la 

presència de Marc Noy i Xavier Tolsa com 

a conferenciants principals.

El president de la SCM assistí a 

diverses reunions vinculades a les rela-

cions amb altres societats i associacions 

nacionals i internacionals (EMS, RSME, 

CRM amb nombrosos actes de commemo-

ració, CEMAT i CIMPA).

El mes de juliol de 2013 es va 

signar un acord de reciprocitat amb la 

Societat Catalana d’Estadística (SCE).
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Concessió de Fons de Promoció 

d’Activitats

— Barcelona Topology Workshop 2013.

— V Jornades de l’Associació 

Catalana de GeoGebra.

— Primera Jornada d’Investiga-

dors Predocotorals (JIPI).

— Cursos d’estiu: «Els juliols a la 

UB».

— XVI Jornades per a l’Aprenen-

tatge i Ensenyament de les Matemàtiques 

(JAEM), de la Societat Balear de Mate-

màtiques (SBM-XEIX).

— Workshop on Interactions 

between Dynamical Systems and Partial 

Differential Equations (JISD 2013).

— Cinquena edició de l’escola de 

primavera «Topics in complex dynamics» 

(2013).

Publicacions

Butlletí de la Societat Catalana de Ma

temàtiques, vol. 27, núm. 2 (2012); 

vol. 28, núm. 1 (2013). 

Nou Biaix, núm. 32 (abril 2013).

SCM/Notícies, núm. 33 (febrer 2013).
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Societat Catalana de Geografia

Any de fundació: 1935

Junta Directiva

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:  420

Assemblea General Ordinària

L’11 de juny de 2013, tingué lloc l’Assem-

blea General Ordinària de socis de la 

Societat Catalana de Geografia (SCG), 

corresponent al curs 2012-2013. El pre-

sident de la SCG féu un resum de les  

activitats dutes a terme al llarg del curs.  

A continuació, es presentaren i s’apro-

varen l’acta de l’anterior Assemblea, la 

memòria d’activitats del curs, l’estat de 

comptes de 2012 i el pressupost de 2013. 

Per acabar, es procedí a la renovació dels 

càrrecs de la Junta de Govern, en la qual 

no hi hagué canvis.

Activitats científiques

Conferències i presentacions

— El 10 d’octubre de 2012, en la inau-

guració del curs de la SCG, Richard Peet, 

professor de geografia a la Universitat de 

Clark (Massachusetts), pronuncià «The 

radicalization of Geography». L’acte fou 

presentat per Núria Benach.

— El 15 de novembre de 2012, 

Francesco Indovina, professor d’urbanis-

me a l’Institut d’Urbanisme i Arquitectura 

de Venècia, impartí «De la ciutat difusa a 

l’arxipèlag metropolità». La presentació 

fou a càrrec d’Oriol Nel·lo. Durant l’acte 

es lliurà el IX Premi Joan Palau Vera per 
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a treballs de recerca d’estudiants de bat-

xillerat.

— El 22 novembre de 2012, a la 

Sala Turró de la Reial Acadèmia de Me-

dicina, es presentà el llibre Filosofía y 

ciencia en la geografía contemporánea. 

Una introducción a la geografía. Nueva 

edición ampliada, d’Horacio Capel, editat 

el 2012 per Ediciones del Serbal. La 

presentació fou a càrrec de José Manuel 

Bermudo Ávila, catedràtic de filosofia 

política de la Universitat de Barcelona.

— El 18 de desembre de 2012, 

Ramon Pujades, cap de la Secció d’Arxius 

del Reial Patrimoni de l’Arxiu de la Co-

rona d’Aragó, pronuncià la conferència 

«Els mapamundis en català de la baixa 

edat mitjana: orígens, característiques i 

difusió d’un nou patró cartogràfic». 

— El 17 de gener de 2013, Carlos 

Valcárcel Riveiro, de la Universitat de 

Vigo, impartí «Allò que ens ha ensenyat 

la geolingüística».

— El 28 de febrer de 2013, Jorge 

Mataix-Solera, professor del Departament 

d’Agroquímica i Medi Ambient de la Uni-

versitat Miguel Hernández, oferí la con- 

ferència «Incendios forestales: pasos de 

acercamiento entre ciencia y gestión» i 

Jorge Olcina Cantos, catedràtic d’anàlisi 

geogràfica regional de la Universitat 

d’Alacant, «Riesgos climáticos y cambio 

climático en el litoral mediterráneo es-

pañol: un escenario de incertidumbres».

— El 18 d’abril de 2013, Dina 

Vaiou, de la Universitat Tècnica Nacional 

d’Atenes, presentà la ponència «Gendered 

spaces of crisis in Greece».

— El 2 de maig de 2013, en col-

laboració amb Diàleg, Associació d’Amis-

tat Catalano-Francesa, Santiago Riera 

Mora, especialista en paleopaisatge i 

professor agregat de prehistòria de la 

Universitat de Barcelona, i Yannick Miras, 

enginyer de recerca del CNRS i director 

adjunt del Laboratoire de Géographie 

Physique et Environnementale (GEOLAB, 

CNRS / Université Clermont-Ferrand 2 

[Clarmont d’Alvèrnia]), oferiren la con-

ferència «Paisatges francocatalans com-

partits: evidències d’un espai viscut comú. 

La bilateralitat com a estratègia d’un 

treball». La presentació fou a càrrec de 

Rafael Giménez Capdevila; Jean-Luc 

Peiry, catedràtic de la Université Blaise 

Pascal (Clarmont d’Alvèrnia) i director 

del GEOLAB, i Josep M. Fullola Pericot, 

catedràtic de prehistòria de la Universitat 

de Barcelona i director del Seminari d’Es-

tudis i Recerques Prehistòriques.

— El 16 de maig de 2013, en 

col·laboració amb la Societat Catalana 

d’Ordenació del Territori i l’Agrupació 

d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya, 

Daniel Galland, professor de planificació 

urbana i regional de la Universitat d’Aal-

borg (Dinamarca), impartí «Evolución del 

sistema de planificación territorial en 

Dinamarca (1950-2010)». 

— El 23 de maig de 2013, Joan 

Rebagliato i Font, soci honorari de la SCG, 

pronuncià la conferència «Elements de 
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lingüística romànica convenients per a 

geògrafs catalans».

— El 4 de juny de 2013, organit-

zat juntament amb la Societat Catalana 

d’Ordenació del Territori, el Departament 

de Geografia de la Universitat Autòno- 

ma de Barcelona i l’Associació Catalana 

de Ciència Regional, se celebrà un acte 

d’ho menatge a Enric Lluch (1928-2012).

— L’11 de juny de 2013 es féu la 

cloenda del curs. Albert Garcia Espuche, 

doctor arquitecte i historiador, oferí la 

conferència «Del territori al canelobre. 

Sobre la decisiva transformació de Cata-

lunya, 1550-1774».

Sortides d’estudi i viatges

— Dissabte 20 d’octubre de 2012: visita 

a l’exposició «Cartografies contemporà-

nies. Dibuixant el pensament», al Caixa-

Forum de Barcelona.

— Dissabte 27 d’octubre de 2012: 

sortida d’estudi al Priorat. 

— Dissabte 12 de gener de 2013: 

visita guiada a l’exposició «Fotògrafs viat-

gers (1890-1936). L’àlbum d’Ulisses», al 

Museu d’Història de Catalunya de Barce-

lona, amb el comissari Ramon Barnadas. 

— Dissabte 16 de març de 2013: 

visita de les infraestructures del tren d’al-

ta velocitat al seu pas per Girona. 

— Setmana Santa, del 23 al 31 

de març de 2013: viatge a Creta. 

— Dies 7 i 8 de juny de 2013: 

excursió als Ports, Roques de Benet i els 

Estrets (Horta i Arnes). 

Cursos

«El tren d’alta velocitat i la seva intermo-

dalitat en ciutats mitjanes»

— 11 de març. Alessio Sitran (TRT Tras-

porti e Territorio SRL, Milà, Itàlia): «Re- 

cent developments of high-speed rail 

services in Italy: ananalysis of major  

achievements and remaining weaknes-

ses».

— 12 de març. Rafael Giménez-

Capdevila (Societat Catalana de Geogra-

fia): «Alta velocitat ferroviària a França: 

regions i intermodalitat».

— 13 de març. Hans-Luiger Die-

nel (Center for Technology and Society, 

Berlin University of Technology): «Con-

necting the high-speed train in German 

cities. Good practices of intermodality», i 

José M. Coronado i Maddi Garmendia 

(Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos, Univer-

sitat de Castella - la Manxa, Ciudad Real, 

Espanya): «Estaciones del AVE y ciuda-

des: evaluando conexiones intermodales 

para los turistas».

— 14 de març. Roger W. Vicker-

man (School of Economics, University of 

Kent, Regne Unit): «High-speed rail and 

regional development: the case of inter-

mediate stations».

— 15 de març. Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya: jornada «El tren d’alta 

velocitat a Europa i la seva connexió a les 

ciutats mitjanes: Diferents solucions a la 

intermodalitat». Presentació a càrrec de 
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Jordi Martí-Henneberg i Kerstin Burck-

hart.

«Camins, mobilitat i patrimoni»

— 9 de maig. Presentació a càrrec de 

Xavier Úbeda i Albert Pèlachs. Impartit 

per Xavier Campillo i Besses: «Què són 

els camins?», «Els camins: naturalesa ju-

rídica, marc legal i administratiu» i «Pro-

blemàtica dels camins».

— 14 de maig. Impartit per Xa-

vier Campillo: «La regulació de l’accés 

motoritzat al medi natural» i «Propostes 

per a un nou paradigma regulador de 

l’accés al medi natural i la mobilitat ru-

ral».

— 16 de maig. Impartit per Ra-

fael López-Monné: «Camins senders i 

senderisme» i «La xarxa de camins del 

Priorat», i per Xavier Campillo: «Els ca-

mins dels Colls i Miralpeix».

Publicacions

Treballs de la Societat Catalana de Geo

grafia, núm. 73 (2012); núm. 74 (2013).

Paul Vidal de La Blache: geografia gene

ral i regional: L’obra a ‘Annales de 

Géographie’ (18911919). Edició a 

cura de Pau Alegre i Nadal. Barcelona: 

Societat Catalana de Geografia, 2013.

IX Premi Joan Palau Vera 

Inclòs en el LXXXII Cartell de premis de 

l’IEC, el premi s’atorgà, a proposta del 

jurat format per Roser Serra Coma, Anna 

Ortiz i Guitart i Jordi Royo Climent, a 

l’Institut Can Jofresa de Terrassa pel 

treball Les fronteres europees: segles xx i 

xxi. De l’Europa dels grans imperis als 

Estats Units d’Europa. Així mateix, es féu 

una menció especial a l’Institut Manuel 

de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú pel 

treball La influència del massís del Garraf 

en el clima de Vilanova. 

XVIII Premi Lluís Casassas i Simó 

Inclòs en el LXXXII Cartell de premis de 

l’IEC, el premi fou atorgat, a proposta  

de la ponència formada per Núria Benach, 

Xavier Úbeda i Francesc Nadal, al treball 

Construccions en sòl no urbanitzable. 

Aproximació al procés urbanitzador del 

medi rural: el cas de les Terres de l’Ebre 

(20022012), presentat per Anna Segura 

Beltran, sota la direcció de Jordi Blay, de 

la Universitat Rovira i Virgili. També es 

féu una menció honorífica del treball 

Adolescència, quotidianitat i espais ur

bans a Sant Martí de Provençals (Barce

lona), presentat per Aleix Porta Alonso, 

la tutora del qual fou Anna Ortiz, de la 

Universitat Autònoma de Barcelona.

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 ins-

titucions d’interès geogràfic, com són 

conferències, congressos, col·loquis, pre-

mis, llibres i revistes. Conté ja més de 471 
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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. El nombre de seguidors 

dels comptes de la SCG a les xarxes so cials 

(Twitter i Facebook) supera els tres-cents 

en cada cas.

Obituari

El 10 d’octubre de 2012 morí Bartomeu 

Barceló i Pons, catedràtic de geografia de 

la Universitat de les Illes Balears, membre 

numerari de l’IEC i soci honorari de la 

SCG (vegeu-ne la nota necrològica al final 

del capítol ii, «El Ple»). El 4 de desembre 

de 2012 morí Enric Lluch i Martín, pro-

fessor de geografia a la Universitat Autò-

noma de Barcelona, membre numerari de 

l’IEC i soci honorari de la SCG (vegeu-ne 

la nota necrològica al final del capítol ii, 

«El Ple»).
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Activitats

— Conferència inaugural del curs 2012-

2013 de la SCEH: «L’anarquisme en el 

tombant dels s. xix-xx: l’acció de Tarrida 

del Mármol», a càrrec de l’historiador 

Antoni Dalmau. IEC, 23 d’octubre.

— II Jornades d’Història: «Sorti-

des pedagògiques a secundària». Confe-

rències i tallers sobre la utilització pe-

dagògica de les sortides docents en la 

programació oficial dels centres docents. 

IEC, 30 de novembre i 1 de desembre de 

2012.

— Jornada «La història de Cata-

lunya, avui. Una reflexió sobre historiogra-

fia catalana». Organitzada juntament amb 

el Centre d’Història Contemporània de 

Catalunya i la Generalitat de Catalunya. 

Auditori del Museu d’Història de Catalu-

nya (Barcelona), 4 de desembre de 2012.

— Jornada «Exili i repressió d’his- 

toriadors catalans». Organitzada junta-

Societat Catalana d’Estudis Històrics 

Any de fundació:  1946

Junta Directiva

Presidència: Jaume Sobrequés i 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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ment amb el Centre d’Història Contem-

porània de Catalunya i la Generalitat de 

Catalunya, l’objectiu fou donar a conèixer 

la trajectòria d’historiadors com Pere 

Bosch i Gimpera, Antoni Rovira i Virgili, 

Lluís Nicolau d’Olwer, Josep Pijoan i 

Soteras i Ferran Soldevila després de la 

Guerra Civil i durant l’exili. IEC, 18 de 

desembre de 2012. 

— Jornada «Paisatge i història a 

Catalunya». Organitzada amb el Centre 

d’Història Contemporània i l’Institut 

Català d’Arqueologia Clàssica. IEC, 4 

d’abril de 2013.

— Homenatge a Manuel Carrasco 

i Formiguera. Organitzat juntament amb 

el Centre d’Història Contemporània de 

Catalunya del Departament de la Presi-

dència de la Generalitat de Catalunya. 

IEC, 20 de juny de 2013.

— Jornada «Vuitè centenari de la 

batalla de Muret (1213-2013)». Organit-

zada juntament amb el Centre d’Història 

Contemporània de Catalunya del Depar-

tament de la Presidència de la Generalitat 

de Catalunya. IEC, 11 de juliol de 2013.

Premi de la Societat Catalana d’Estudis 

Històrics

El premi, inclòs dins el LXXXII Cartell de 

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

atorgat, a proposta d’una ponència for-

mada per Jaume Sobrequés, Mercè Mo-

rales i Alfred Pérez-Bastardas, a Ricard 

Torra i Prat pel treball La visita del gene

ral (15421705): una aproximació histò

rica. També s’atorgà un accèssit a Gabriel 

Mayol Arbona pel treball La premsa re

publicana a Mallorca a la darreria del 

segle xix: ‘El Demócrata’, ‘El Republicano’ 

i ‘La República’. Fou lliurat en l’acte d’en- 

trega dels Premis Sant Jordi de l’IEC, el 

dia 22 d’abril de 2013.
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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: 76

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

Activitats

Cicle El dret català en el 80è aniversari 

de la instauració del Parlament  

de Catalunya

Aquest cicle, del curs 2012-2013, fou 

organitzat amb la col·laboració de l’Il-

lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i 

el suport de les facultats de Dret de la 

Universitat de Barcelona, de la Universi-

tat Autònoma de Barcelona, de la Univer-

sitat Pompeu Fabra i de la Universitat 

Internacional de Catalunya.

— Sessió inaugural: «El Parla-

ment de Catalunya, la representació d’un 

poble mil·lenari», a càrrec del doctor 

Marcel Mateu Vilaseca, professor de dret 

constitucional de la Universitat Autònoma 

de Barcelona i assessor a la Universitat 

Oberta de Catalunya. L’acte fou presidit 

per Núria de Gispert, presidenta del Par-

lament de Catalunya. IEC, 4 d’octubre.

— «La Generalitat de Catalunya 

fins a la Nova Planta del 1716», a càrrec 

d’Albert Estrada-Rius, professor de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. IEC, 

7 de novembre.

— «Una aproximació a la nova 

planta governativa de l’Espanya consti-

tucional gaditana: municipis i províncies», 

a càrrec de Félix Martínez, de la Univer-
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sitat de Valladolid. Universitat Internacio-

nal de Catalunya, 21 de novembre.

— «Els censos a Catalunya», a 

càrrec de Lluís Jou i Mirabent, notari. 

Facultat de Dret de la Universitat de 

Barcelona, 26 de novembre. 

— «Els advocats al sud de França 

i a Catalunya en l’edat mitjana», a càrrec 

de Thomas Gergen, de la Universitat del 

Sarre i de l’Institut Max Planck d’Història 

del Dret Europeu. Universitat Internacio-

nal de Catalunya, 13 de desembre.

— «Aliments entre parents: anà-

lisi de la jurisprudència i novetats del 

CCCat», a càrrec de Jordi Ribot Igualada, 

de la Universitat de Girona. Centre de 

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

de Barcelona, 15 de gener. 

— «Els terminis de prescripció en 

la nova legislació civil catalana», a càrrec 

d’Albert Lamarca i Marquès, de la Uni-

versitat Pompeu Fabra. Centre de Forma-

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

Barcelona, 12 de febrer.

— «Els pactes amistosos de sepa-

ració en el Llibre II CCC», a càrrec de 

Susana Navas Navarro, de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Centre de For-

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

Barcelona, 12 de març. 

— «La gènesi política del dret 

públic. El cas de Catalunya», a càrrec de 

Xavier Arbós Marín, de la Universitat  

de Barcelona. Facultat de Dret de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona, 20 de 

març.

— «Les immissions en el dret ci- 

vil de Catalunya», a càrrec de M. Elena 

Lauroba, de la Universitat de Barcelona. 

Centre de Formació de l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Barcelona, 16 d’abril.

— «L’acció exterior de Catalu-

nya», a càrrec de Caterina García Segura, 

de la Universitat Pompeu Fabra. Facul- 

tat de Dret de la Universitat Pompeu Fa- 

bra, 7 de maig.

— «El régimen jurídico de la vi-

vienda familiar en situaciones de crisis 

matrimonial», a càrrec de Santiago Es- 

piau, de la Universitat de Barcelona. Cen- 

tre de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Ad- 

vocats de Barcelona, 15 de maig.

— Conferència de cloenda: «So-

bre la notaria avui», a càrrec de Joan 

Carles Ollé Favaró, degà de l’Il·lustre 

Col·legi de Notaris de Catalunya. L’acte 

fou presidit per M. Pilar Fernández Bozal, 

consellera de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya, al Centre de Formació de l’Il-

lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 

11 de juny.

XII Col·loqui «Els advocats  

i els magistrats en l’Administració  

de justícia» 

Barcelona, 13, 14 i 15 de desembre de 

2012. La Société Internationale d’His- 

toire de la Profession d’Avocat (SIHPA), 

fundada el 1987 pel professor Jean-Louis 

Gazzaniga, mantingué fins al 1998 una 

certa activitat gràcies a les seves publica-

cions (onze números apareguts des de 
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1988 fins a 1998 a la revista de la SIHPA) 

i a l’organització de col·loquis internacio-

nals (el primer, celebrat el 1991 també a 

Barcelona en col·laboració amb el Col·legi 

d’Advocats d’aquesta ciutat). Les seves 

activitats es van reprendre el 2010 i el 

2012 tingué lloc el XII Col·loqui, organit-

zat amb la col·laboració de la Universitat 

Internacional de Catalunya i amb el su-

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

Barcelona. 

Presentació de les Actes de les Jornades 

d’Estudi sobre el Municipi abans  

de la Nova Planta (1716).  

El cas de la Fatarella 

El 19 d’abril de 2013, es va presentar a 

la Fatarella (Tarragona) el llibre que re-

cull les actes de les jornades internacionals 

celebrades l’abril de 2008, coordinades 

per Josep Serrano. L’acte, al qual van 

assistir més d’un centenar i mig de perso-

nes, suposa el cimal d’un treball de recer-

ca sobre la manera com s’organitzaven els 

municipis, a començament del segle xviii, 

a Catalunya. La presentació del llibre va 

ser a càrrec del professor de la Universitat 

de Barcelona Sixto Sánchez-Lauro, espe-

cialista, com Josep Serrano, de la història 

del dret i de les institucions juridicopolí-

tiques. Sánchez-Lauro va fer un resum de 

cadascun dels treballs que formen part 

d’aquesta publicació. En l’acte també van 

intervenir un vicepresident de la Diputa-

ció, en nom del president, i el president 

del Centre d’Estudis de la Fatarella, Ra-

mon Gironès.

Publicacions

Revista Catalana de Dret Privat, núm. 12 

(2011-2012).

Revista de Dret Històric Català, núm. 11 

(2011-2012). 
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Societat Catalana d’Economia

Any de fundació:  1977*

Junta Directiva

Presidència: Eduard Arruga Valeri

Vicepresidència: Joan Ramon Rovira Homs

Secretaria: Antoni Montserrat Solé

Tresoreria: Humbert Sanz García

Vocalia: Alexandre Checchi Lang

 Víctor Pou Serradell

 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:  239

* 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.

Conferències 

— «Apunts per a una nova Guia de Key-

nes (i implicacions per a la situació eco-

nòmica actual)», a càrrec de Jordi Galí 

Garreta, membre de l’IEC i professor del 

Centre de Recerca en Economia Interna-

cional, la Universitat Pompeu Fabra 

(UPF) i la Barcelona Graduate School  

of Economics (GSE). 29 d’octubre de 

2012. 

— «Sense Espanya: els efectes 

econòmics d’un boicot comercial a les 

empreses catalanes», a càrrec de Xavier 

Cuadras Morató i de Modest Guinjoan, 

professors del Departament d’Economia 

i Empresa de la UPF i autors del llibre 

Sense Espanya. Balanç econòmic de la 

independència. 19 de novembre de 2012. 

— «La teoria de les assignacions 

estables i la pràctica del disseny de mer-
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cats», a càrrec de Jordi Massó, professor 

d’economia a la Universitat Autònoma de 

Barcelona, dins el cicle Els premis Nobel 

de l’any 2012, que organitza l’IEC. (L’ano-

menat Premi Nobel d’Economia fou ator-

gat l’any 2012 a Alvin E. Roth i a Lloyd 

S. Shapley.) 20 de desembre de 2012.

— «Arquitectura financera; el 

sabater i el banquer», a càrrec d’Antoni 

Gasol Magriñà, doctor en economia i 

autor del llibre Arquitectura financera 

internacional i europea. 28 de gener de 

2013. 

— «Ernest Lluch i els seus estudis 

sobre economia», a càrrec de Francesc 

Artal, doctor en economia i membre del 

Patronat i de la Comissió Acadèmica de 

la Fundació Ernest Lluch, en col·laboració 

amb aquesta Fundació, com a conferència 

inaugural del cicle Aportacions dels eco

nomistes catalans a la recerca. 5 de març 

de 2013. 

— «Mirant més enllà de la crisi», 

a càrrec de Salvador Alemany i Mas, pre-

sident d’Abertis Infraestructuras i del 

Consell Assessor per a la Reactivació Eco-

nòmica i el Creixement. 4 d’abril de 2013. 

— «L’evolució de la crisi econò-

mica i l’economia social de mercat», a 

càrrec d’Eugenio M. Recio, professor 

honorari d’ESADE, i de Lluís Franco, 

professor de l’àrea de política econòmica 

de la Universitat de Barcelona (UB), amb 

motiu de la presentació del número espe-

cial de la revista Diàlegs sobre economia 

social de mercat (ESM), en col·laboració 

amb el Centre d’Estudis Econòmics i 

Socials. 8 d’abril de 2013. 

— «Entorn de l’Atles de la indus

trialització de Catalunya, 17502010», 

a càrrec de Jordi Nadal Oller, catedràtic 

emèrit de la UB; de Carles Sudrià Triay, 

catedràtic de la UB, i de Josep M. Benaul 

Berenguer, professor titular de la UB. 6 de 

maig de 2013. 

— «Viabilitat econòmica d’una 

Catalunya-estat», a càrrec de Núria Bosch 

Roca, catedràtica d’hisenda pública de la 

UB. 27 de maig de 2013. 

Recerca 

La Societat participa, durant el trienni 

2012-2014, en el programa de recerca 

Aportacions dels economistes catalans en 

l’àmbit de la recerca, que dirigeix Antoni 

Montserrat, sota l’empara de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials.
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Associació Catalana de Sociologia

Any de fundació:  1979*

Junta Directiva
Fins al 26 d’abril de 2013
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

A partir del 26 d’abril de 2013
Presidència:  Josep M. Rotger Cerdà
Vicepresidència: Màrius Domínguez Amorós
Tresoreria:  Oriol Homs Ferret
Secretaria: Joan Jiménez Gómez
Vocalia: Liliana Arroyo
 Ángel Benzunegui
 Sílvia Casola
 Pedro López Roldán
 Cristina López Villanueva
 Vanessa Maxé Navarro
 Dolors Mayoral Arqué
 Teodor Mellén
 Eulalla Solé Romero
 Marta Soler Gallart
 Teresa Sordé Martí

Delegada de l’IEC: Carlota Solé Puig

Nombre de socis: 214

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

El 23 de gener de 2013, Josep M. Rotger, 

president de l’Associació Catalana de 

Sociologia, presentà en un acte públic 

l’anuari Societat catalana 2012, el sisè 

volum d’una publicació de l’IEC que vol 

posar en relleu la situació social del país, 

els principals elements de canvi que l’afec-

ten i l’evolució de la vida col·lectiva, per 

contribuir a millorar l’entesa dels fenò-

mens comuns i la cohesió de la societat. 

Intervingueren en l’acte Josep M. Mas-

juan, coordinador de l’anuari, i Enric 

Juliana, corresponsal de La Vanguardia a 

Madrid. L’anuari és fruit de la col-

laboració de l’IEC amb el Departament 

de Territori i Sostenibilitat des de l’any 

2007. 

El dia 13 de març, tingué lloc a 

l’IEC un col·loqui entre un sociòleg i un 

filòsof al voltant del llibre El origen de la 

moral, moderat per Josep M. Rotger. Hi 

participaren Salvador Giner, autor del 

llibre i president de l’IEC, i Josep M. 

Terricabras, catedràtic de la UdG i mem-

bre de l’IEC. 

Del 25 al 27 d’abril, Perpinyà 

acollí el VI Congrés Català Internacional 

de Sociologia, titulat «Societats i cultures, 

més enllà de les fronteres», que oferí una 

mirada transfronterera partint de la uni-

tat de la llengua, la societat i la cultura 

catalanes, més enllà de les fronteres i les 

divisions polítiques, administratives i 

territorials.

Seminari de Teoria Sociològica  

Raimon Bonal

El Seminari de Teoria Sociològica Críti-

ca es va crear l’any 1996 amb l’objectiu 

de fomentar la lectura directa i el debat 

obert de les obres clau de la sociologia i 

d’altres ciències socials, per tal de con-

tribuir a superar una situació en la qual 

freqüentment es parla i s’escriu de llibres 

que no s’han llegit. En Raimon Bonal, 

expresident de l’ACS, en va ser un dels 

fundadors. S’han llegit i debatut obres 

com Economia i societat, de Max Weber; 

La riquesa de les nacions, d’Adam 

Smith, o La teoria de l’acció comunica

tiva, de Jürgen Habermas. S’organitza 

conjuntament amb el Departament de 

Teoria Sociològica de la Universitat  

de Barcelona. Les sessions tingueren lloc 

el quart dilluns de cada mes, de setembre 

a juny.

III Premi Catalunya de Sociologia

Aquest premi està inclòs dins el LXXXII 

Cartell de premis i de borses d’estudi de 

l’IEC. El jurat, format per Mònica Badia, 

Anna Parés, Andreu Peix, Josep M. Rot-

ger, Carlota Solé, Albert Sòria i Marina 

Subirats, va decidir atorgar-lo a Fausto 

Miguélez Lobo en reconeixement a la 

seva trajectòria acadèmica i a la seva 

contribució a la recerca sociològica a 

Catalunya. El lliurament del premi va 

tenir lloc al Palau Macaya el 20 de juny 

de 2013.

00 Memoria 2012-2013.indb   407 13/2/17   10:38



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

12
-2

01
3

408

Concurs de Joves Sociòlegs

Aquest premi està inclòs dins el LXXXII 

Cartell de premis i de borses d’estudi de 

l’IEC i el lliurament es va fer durant l’ac-

te de lliurament dels Premis Sant Jordi de 

l’IEC, el dia 22 d’abril de 2013. Es va 

atorgar a Santiago Eizaguirre Anglada pel 

treball Innovació social i governança 

urbana. Entitats socialment creatives a 

Barcelona i Bilbao. També es concedí un 

accèssit a Berta Güell Torrent pel treball 

Els negocis dels pakistanesos al barri del 

Raval a Barcelona. Motius i estratègies 

per a l’autoocupació.

Publicacions

ACS / Associació Catalana de Sociologia, 

núm. 115 (setembre 2012); núm. 116 

(novembre 2012); núm. 117 (gener 

2013); núm. 118 (març 2013). 

Revista Catalana de Sociologia (en línia), 

núm. 28 (desembre 2012).
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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: Marc Sureda Jubany

Vocalia: Sebastià Janeras Vilaró

Responsable de publicacions: Miquel dels Sants Gros Pujol

Delegat de l’IEC:  Marc Mayer Olivé 

Nombre de socis: 28

Publicacions

La Societat Catalana d’Estudis Litúrgics 

(SCEL), a més de l’activitat individual 

dels membres, té com a empresa col-

lectiva la publicació científica periòdica 

Miscel·lània Litúrgica Catalana, que 

conté treballs dels membres i d’alguns 

col·laboradors. Quant a l’edició de textos 

d’una certa extensió, la Societat ha creat 

la «Biblioteca Litúrgica Catalana», d’una 

activitat més reduïda. 

El curs 2012-2013 s’han publicat 

els números 20 (2012) i 21 (2013) de la 

Miscel·lània Litúrgica Catalana.
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Societat Catalana de Musicologia

Any de fundació: 1973

Junta Directiva

Fins al 3 d’abril de 2013

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

A partir del 3 d’abril de 2013

Presidència: Jordi Ballester Gibert

Vicepresidència: Emili Ros-Fàbregas

Secretaria: Josep M. Almacellas Díez

Tresoreria: Xavier Daufí Rodergas

Vocalia: Josep Dolcet Rodríguez

 Imma Cuscó Pallarès

 Josep M. Gregori Cifré

Delegat de l’IEC: Romà Escalas Llimona

Nombre de socis:  59

Activitats 

— Acte en memòria d’A. Manuel Mundó 

i Marcet, a càrrec de Joaquim Garrigosa, 

president de la Societat Catalana de Mu-

sicologia, i Jesús Alturo, catedràtic de 

paleografia i diplomàtica de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. IEC, 21 de febrer 

de 2013.

— Seminari «Catalogació de lli-

bres de polifonia hispana (1450-1800): 

metodologies i propostes de futur (sense 

oblidar-nos del Codex Calixtinus)». IEC, 

1 de març de 2013.

— Conferència «Domènec Terra-

dellas (1713-1751): un compositor euro-

peu», a càrrec de Josep Dolcet, que com- 
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memora el tricentenari del naixement del 

compositor Domènec Terradellas. IEC,  

7 de maig de 2013. 

— Conferència «Profeta a la seva 

terra? La recepció de la música de Robert 

Gerhard durant el franquisme (1945-

1970)», a càrrec de Germán Gan. IEC, 23 

de maig de 2013.

— Conferència «Richard Wagner 

stages Richard Wagner» (‘Richard Wag- 

ner posa en escena Richard Wagner’), a 

càrrec d’Evan Baker, Los Angeles. IEC, 

18 de juny de 2013.

Publicacions

Revista Catalana de Musicologia, vol. 5 

(2012).

00 Memoria 2012-2013.indb   411 13/2/17   10:38



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

12
-2

01
3

412

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: 264

 (més 228 membres d’altres entitats i agregats)

Assemblea General Ordinària

El dia 21 de maig de 2013 es va celebrar 

l’Assemblea General Ordinària com a 

tancament de les activitats del curs 2012-

2013. Hi van assistir 39 socis numeraris. 

En el decurs de la reunió es va aprovar 

l’acta de l’Assemblea General Ordinà- 

ria anterior i la memòria de les activitats  

del curs 2012-2013, l’estat de comptes del 

curs 2012-2013, el pressupost per al curs 

2013-2014, i el calendari d’activitats del 

curs 2013-2014. L’acte es va cloure amb 

un torn obert de paraules.

També es va celebrar l’Assemblea 

General Extraordinària amb un únic punt 

en l’ordre del dia consistent en la renova-

ció de la Junta Directiva segons els estatuts 

aprovats en l’Assemblea General Extra-

ordinària de socis el 14 de juny de 1990 

i ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis 

Catalans el 21 de maig de 1991, per al 

període 2013-2018. 

Activitats 

Sessió inaugural del curs 20122013

El dilluns dia 8 d’octubre es va impartir 

la lliçó inaugural del curs 2012-2013 

d’Amics de l’Art Romànic a la Sala Pere 

i Joan Coromines de l’IEC. Va ser impar-

tida per Pepe Serra, director del Museu 
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Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), 

amb el títol «El Museu Nacional d’Art de 

Catalunya. Estratègia nacional i interna-

cional». El ponent va explicar els punts 

clau que, des de la direcció del MNAC, 

planteja com a estratègia de futur a curt 

i llarg termini: coneixement i recerca, 

societat i educació, museu nacional i mu- 

seu internacional. 

Congrés internacional: Portalades 

gòtiques a la Corona d’Aragó 

Aquest congrés tingué lloc a l’Institut 

d’Estudis Catalans del 10 al 12 de desem-

bre de 2012. L’objectiu fou donar a co-

nèixer el conjunt de portes del període 

gòtic que s’han conservat, o de les quals 

queda un rastre documental, en el terri-

tori de la Corona d’Aragó. L’anàlisi es féu 

des de perspectives diverses que compre-

nen la iconografia, l’estructura arquitec-

tònica i el llenguatge escultòric.

La primera sessió inclogué la 

conferència inaugural de Marcello Anghe-

ben, de la Universitat de Poitiers, «Du 

temps present aux fins dernières: la pro-

gressive affirmation du Jugement dernier 

sur les portails français du xiie au xiii siè-

cle»; les ponències de Francesca Español, 

d’AAR, «La portalada gòtica a Catalu-

nya», i de Joan Valero, de la Universitat 

de Barcelona, «El projecte de la portalada 

major de la catedral de Barcelona. El 

mestre Carlí i el seu entorn professional», 

i la lectura de comunicacions a càrrec de 

Joaquim Graupera; Carme Domínguez i 

Sílvia Cañellas; Andreu Galera, i Teresa 

Huguet.

La segona sessió s’obrí amb la 

conferència de Jesús Criado, de la Uni-

versitat de Saragossa, «Portadas góticas 

en el viejo reino de Aragón: estado de la 

cuestión», a la qual seguí una ponència 

de Juan Vicente, de la Universitat de 

València, titulada «Accessos a l’infinit. 

Les portalades gòtiques valencianes i la 

seva iconografia», i una lectura de comu-

nicacions a càrrec de Samuel García, 

Josep Antoni Llibrer, Alberto Velasco i 

Francesc Fité, i Joan Valero. A la tarda 

Tina Sabater, de la Universitat de les Illes 

Balears, impartí «Portalades i portals 

esculpits a Mallorca» i les comunicacions 

foren llegides per Magdalena Cerdà, Juan 

Vicens, Màrius Vendrell, Pere Rovira i 

Ramon Solé, Joan-Ramon González, 

Joana Xandri i Josep Medina, i Marta 

Crispí.

La darrera sessió inclogué les con- 

ferències de Francesc Fité, de la Univer-

sitat de Lleida, «Models i evolució del 

portal en el romànic tardà de la Cata- 

lunya de Ponent, i la introducció dels 

nous models gòtics (s. xiii-xiv)», i d’Al-

berto Velasco, del Museu de Lleida Dio-

cesà i Comarcal, «La desapareguda 

portalada gòtica de Santa Maria de Tàr- 

rega». Marc Sureda, del Museu Episcopal 

de Vic, s’encarregà de redactar les con-

clusions, es lliuraren els certificats d’as-

sistència i com a cloenda es visitaren les 

façanes d’alguns monuments gòtics bar- 
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celonins: Santa Maria del Mar, la cate-

dral, la Casa de la Ciutat i el Palau de la 

Generalitat.

XXVI Cicle de conferències Els jueus  

a Catalunya (2)

Al llarg dels mesos de gener i febrer de 

2013, Amics de l’Art Romànic va orga-

nitzar el XXVI Cicle de conferències titu-

lat Els jueus a Catalunya (2). Atès l’èxit 

de l’anterior cicle sobre aquesta temàtica, 

es va decidir continuar el cicle durant 

aquest curs. Es va iniciar el 28 de gener 

de 2013 amb la conferència «Els jueus en 

positiu», a càrrec de Jaume Riera i Sans, 

antic facultatiu de l’Arxiu de la Corona 

d’Aragó. El 5 de febrer la sessió va ser a 

càrrec de Francesca Español, presidenta 

d’Amics de l’Art Romànic, i es titulà «Un 

model arquitectònic polivalent: algunes 

sinagogues catalanes i la seva tipologia». 

Finalment, l’11 de febrer, Dolors Bramon, 

membre de l’IEC i professora de la UB, 

va presentar la conferència «La visió de 

l’altre. Moros, jueus i cristians a la Coro-

na catalanoaragonesa». El cicle es va 

complementar, el 18 de febrer, amb un 

concert de música sefardita a càrrec de 

Vanessa Paloma, del Centre de Recherches 

Moyen-Orient Mediterranée - Institut 

National des Langues et Civilisations 

Orientales, i d’Antoni Rossell, professor 

titular de literatures romàniques de la 

UAB. També, el 23 de febrer, es va fer  

la visita del centre Bonastruc ça Porta de 

Girona, al Museu d’Història dels jueus  

i un recorregut pel barri jueu gironí,  

a càrrec de Sílvia Planas, directora del 

Museu.

XXVII Cicle de conferències L’excursionisme 

científic i la descoberta de l’art medieval. 

Centenari de Mn. Antoni M. Alcover

Amb motiu de la celebració del cent cin-

quantè aniversari del naixement de mos-

sèn Antoni M. Alcover, es va celebrar un 

cicle de conferències dedicat a les persones 

que van col·laborar en l’impuls de l’ex-

cursionisme científic a Catalunya i la seva 

contribució al coneixement del patrimoni 

artístic català. S’hi presentaren les confe-

rències següents: «Josep Gudiol i Cunill, 

arqueologia i excursionisme», per Fran-

cesc Roma i Casanovas, professor del 

Departament de Llengües i Ciències So-

cials de la Universitat de Vic (10 de març); 

«Armat de metre, cinta i llapis. L’art 

medieval en els viatges de Mn. Alcover», 

per Francesca Español, presidenta d’AAR 

(11 de març), i «Carreras Candi i la des-

coberta del patrimoni medieval», per 

Joaquim Graupera, secretari d’AAR (18 

de març).

Cicle Romànic a l’abast - Gòtic a l’abast

Durant el curs es van oferir diverses con-

ferències elaborades pels membres de la 

Junta d’AAR amb una clara finalitat di-

vulgadora dels estils centrals de l’edat 

mitjana, el romànic i el gòtic, amb la 

voluntat d’apropar el gran públic a aques-

tes sensibilitats artístiques. Totes les ses-
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sions es van desenvolupar a la Sala Pere 

i Joan Coromines de l’IEC. Els temes foren 

els següents: «Els edificis de Terra Santa 

i el seu ressò a occident», per Francesca 

Español, presidenta d’AAR (22 d’octu-

bre); «Els abats promotors de Sant Joan 

de les Abadesses», per Marta Crispí, de la 

Universitat Internacional de Catalunya (5 

de novembre), i «Sant Ponç de Corbera, 

una església del primer romànic en el seu 

context», per Montserrat Pagès, conser-

vadora de la col·lecció d’Art Romànic del 

MNAC (15 d’abril).

Sessions de treball de camp: visites 

Al llarg del curs també es van dur a terme 

quatre sessions de treball de camp (visi-

tes), una de les quals formava part del 

cicle Els jueus a Catalunya. Els llocs vi-

sitats van ser els següents:

— 28 d’octubre de 2012. Sortida 

conjunta amb l’Institut d’Estudis Penede-

sencs per a visitar la capella del Sant Se- 

pulcre d’Olèrdola, el monestir de Sant 

Sebastià dels Gorgs i l’església de Sant Fran- 

cesc de Vilafranca, a càrrec de Francesca 

Español, presidenta d’AAR, i Rosa Esca-

la i Josep Piñol, responsables de la restau-

ració dels Gorgs.

— 17 de novembre de 2012. Vi-

sita al monestir de Sant Pau del Camp, a 

càrrec de Francesc Fité, Josefina Mutgé i 

Jordi-Xavier Romero.

— 20 d’abril de 2013. Visita ma- 

tinal de l’església romànica de Sant Ponç 

de Corbera i de l’església parroquial, a 

càrrec de Montserrat Pagès, Marisa Cas-

tellanos i Joan Valero.

— 23 de febrer de 2013. Visita 

del centre Bonastruc ça Porta de Girona, 

Museu d’Història dels jueus i recorregut 

pel barri jueu gironí, a càrrec de Sílvia 

Planas, directora del Museu.

Sessions de treball de camp: viatges

Per a aquest curs s’incrementaren els vi-

atges d’una durada superior a una jorna-

da i s’han mantingut les dates de les va-

cances de Pasqua i la cloenda del curs amb 

una excursió de cap de setmana. Els viat-

ges programats van ser els següents:

— 27 i 28 d’abril de 2013: mo-

numents romànics del Ripollès. Visita de 

la canònica de Sant Joan de les Abadesses, 

Sant Pere de Camprodon, Santa Cecília de 

Molló i Santa Maria de Ripoll, a càrrec 

de Francesca Español i Francesc Fité.

— 29, 30, 31 de març i 1 d’abril 

de 2013: monuments romànics de l’Al-

vèrnia. El recorregut comprengué la ca-

tedral de Clermont-Ferrand i les esglésies 

de Saint-Nectaire, Orcival, Saint-Satur-

nin, Riom, Ennezat, Issoire i Briude, i es 

féu sota el guiatge de Joan Valero i Joa-

quim Graupera.

— 1 i 2 de juny de 2013. Sortida 

de final del curs 2012-2013. Visita de les 

catedrals de Tarassona i de Santo Domin-

go de la Calzada i del monestir de San 

Millán de la Cogolla, a càrrec de Francesc 

Fité i de Jesús Criado (Universitat de Sa- 

ragossa).
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Relació amb altres entitats

IV Trobada d’Associacions d’Amics  

de l’Art Romànic de Catalunya

El dissabte 6 d’abril de 2013 va tenir lloc 

a Manresa la IV Trobada del Romànic, 

amb la presència dels grups d’Amics de 

l’Art Romànic del Bages, que n’eren els 

amfitrions, de Barcelona (filial de l’IEC), 

del Berguedà, de Sabadell i els Amigos del 

Románico, que hi participaven per prime-

ra vegada, amb un total d’unes dues-

centes persones. Els amics de l’Institut 

d’Estudis Penedesencs no hi van poder 

assistir. Després de l’acte oficial de rebu-

da, a la sala gòtica, i de la distribució dels 

participants en sis grups, es dugué a terme 

la visita de la seu de Manresa. La segona 

visita fou al Centre d’Interpretació del 

Carrer del Balç. La tercera i darrera visi-

ta fou al monestir de Sant Benet de Bages. 

Durant la visita, a banda de la visita co-

mentada del conjunt, també es pogué 

assistir a la projecció d’un audiovisual 

sobre la història del cenobi. Tot seguit es 

va fer un dinar a la Fonda de la Fàbrica 

de Sant Benet. Els parlaments de l’arqui-

tecte Josep M. Esquius; de l’historiador i 

alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer, i dels 

presidents dels grups d’Amics i l’actuació 

del grup coral Lupulus Ensemble marca-

ren la cloenda de la Trobada.

Presentació del projecte «La portalada 

de Ripoll, patrimoni de la humanitat»

El divendres 21 de desembre de 2012, a 

les 19 hores, es va presentar el projecte 

«La portalada de Ripoll, patrimoni de la 

humanitat», a càrrec de Jordi Munell, 

alcalde de Ripoll, i de Carme Polo, asses-

sora del projecte. El 27 de desembre de 

2011, els grups municipals de l’Ajunta-

ment de Ripoll van aprovar en el ple una 

moció conjunta en la qual proposaven a 

la UNESCO que declarés la portalada del 

monestir de Santa Maria de Ripoll patrimo- 

ni de la humanitat. La iniciativa busca  

el reconeixement i els recursos necessaris 

per a continuar preservant la portalada  

i poder-la promocionar.

Proclamació de la ciutat de Ripoll com 

a Capital de la Cultura Catalana 2013

El dissabte 26 de gener de 2013, una 

delegació de la Junta d’Amics de l’Art 

Romànic, integrada per la presidenta de 

l’entitat, Francesca Español; la vicepresi-

denta, Rosa M. Martín, i el secretari, Joa-

quim Graupera, va assistir a la cerimònia 

de proclamació de la ciutat de Ripoll com 

a Capital de la Cultura Catalana 2013. 

L’acte formal d’inauguració que 

es va escenificar a l’interior del monestir, 

anomenat «Pel corrent del temps», con-

sistí en un espectacle musical que va anar 

repassant simbòlicament la contribució 

de Ripoll a la història de Catalunya (el 

paper del cenobi en l’origen de Catalunya, 

la industrialització, la Renaixença, l’èpo-

ca de la Guerra Civil i el franquisme, etc.). 

Els diferents quadres plàstics, elaborats a 

càrrec de la companyia Sargantana, s’al-

ternaren amb els parlaments, en què van 
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intervenir el president de l’organització 

Capital de la Cultura Catalana, Xavier 

Tudela; la tinent d’alcalde de Cultura de 

Tarragona, Carme Crespo, que va esceni-

ficar el relleu de la capitalitat; l’alcalde de 

Ripoll, Jordi Munell, i, finalment, el con-

seller de Cultura, Ferran Mascarell. Des-

prés de la representació de l’obra, s’oferí 

una mostra de cultura popular amb sar-

danes, gegants i capgrossos a la plaça de 

davant del monestir.

Cicle de conferències al Centre 

Excursionista de Catalunya

Com a col·laboració amb el Centre Excur-

sionista de Catalunya, es van repetir les 

conferències del cicle L’excursionisme cien

tífic i la descoberta de l’art medieval. Cen

tenari de Mn. Antoni M. Alcover: «Armat de 

metre, cinta i llapis. L’art medieval en els 

viatges de Mn. Alcover», per Francesca 

Español (10 d’abril); «Carreras Candi i la 

descoberta del patrimoni medieval», per 

Joaquim Graupera (16 de maig), i «Josep 

Gudiol i Cunill, arqueologia i excursionis-

me», per Francesc Roma (23 de maig).

Publicacions 

El 19 de novembre de 2012 es va fer la 

presentació de les actes del congrés El 

campanar de la Seu Vella i els campanars 

gòtics a la Corona d’Aragó, a càrrec Joan 

Ramon González Pérez, president d’Amics 

de la Seu Vella de Lleida.

El 23 d’abril de 2013 es publicà 

la convocatòria del XX Premi dels Amics 

de l’Art Romànic (2014) per a treballs de 

recerca, dins el LXXXIII Cartell de premis 

i de borses d’estudi de l’IEC. 

Premi dels Amics de l’Art Romànic

L’IEC va lliurar, el dia 22 d’abril, els 

Premis Sant Jordi 2013, que integren el 

LXXXII Cartell de premis i de borses d’es

tudi. L’obertura de l’acte va ser a càrrec 

de Salvador Giner, president de l’IEC. 

Durant la cerimònia es va presentar, tam-

bé, el LXXXIII Cartell. Amics de l’Art 

Romànic, a proposta d’una ponència in-

tegrada per Francesca Español, Joaquim 

Graupera i Joan Valero, va acordar ator-

gar el Premi dels Amics de l’Art Romànic 

corresponent a l’any 2013 a Margarida 

Muñoz Milán pel treball Les pintures 

murals romàniques de l’absis de Santa 

Maria d’Àneu. Debats entorn d’una imat

ge singular. Aquest premi va ser instituït 

l’any 1993 i s’ofereix a un treball d’inves-

tigació, bibliogràfic o d’assaig sobre art i 

cultura catalanes referent, en aquest torn, 

al període preromànic o romànic.

Difusió a les xarxes socials

S’ha mantingut i potenciat l’espai web de 

l’entitat (http://aariec.blogspot.com.es), 

que el 2013 ha assolit 43.991 visites. Des 

del maig de 2012, AAR també disposa 

d’un compte a Facebook que en aquests 

moments té 517 seguidors.
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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 i Granell

Nombre de socis: 140

Activitats

— Seminari acadèmic sobre el batxillerat. 

Acció conjunta de la Societat Catalana de 

Pedagogia (SCP) amb la Secció de Filo-

sofia i Ciències Socials de IEC i el Col·legi 

Oficial de Doctors i Llicenciats en Filoso-

fia i Lletres i en Ciències de Catalunya, 

davant l’anunciada reforma del batxillerat 

a Espanya, en què s’obrí un espai de re-

flexió sobre com ha de ser el batxillerat a 

Catalunya. IEC, 28 de setembre de 2012.

— Col·laboració en la jornada de 

presentació dels Premis Baldiri i Reixac. 

La Fundació Lluís Carulla amb el Jurat 

anualment visita i reconeix la feina de les 

escoles, atès que hi ha experiències que 
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mereixen un premi i que la societat, i es-

pecialment els docents, mereixen conèixer. 

Amb aquest fi s’organitzà la jornada de 

difusió, a la qual la SCP donà suport, a la 

Universitat de Vic, el 20 d’octubre de 

2012.

— Jornada inaugural del curs 

2012-2013 de la SCP, amb l’obertura a 

càrrec del president de la Societat, Martí 

Teixidó; la presentació del document «El 

nou batxillerat», resultant del seminari 

organitzat conjuntament amb la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials de l’IEC i el 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de Cata-

lunya, el 28 de setembre, i la lliçó inau-

gural a càrrec de Joan Manuel del Pozo, 

professor de la Universitat de Girona, amb 

el títol «El batxillerat: sentit i valors». 

IEC, 24 d’octubre de 2012.

— Seminari d’Hivern: «Infància 

i TDAH. Anàlisi multifactorial: perspec-

tiva neurobiològica, psicosociològica i 

educativopedagògica». S’adreçà a mes-

tres, professors, pedagogs, psicopedagogs 

i professionals de l’ensenyament en gene-

ral. IEC, 29-31 de gener de 2013.

— Acte de reconeixement i elogi 

a Sara M. Blasi, amb motiu de la seva 

jubilació, per la seva contribució a l’edu-

cació del país entre 1968 i 2012. Josep 

González-Agàpito, president de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC, 

pronuncià una conferència sobre els can-

vis que hi ha hagut en l’ensenyament i la 

renovació pedagògica dels darrers anys. 

L’acte fou presidit per la consellera d’En-

senyament, Irene Rigau. IEC, 16 d’abril 

de 2013.

— Participació en la jornada 

«Abordatge integral de l’autisme», orga-

nitzada per l’Escola Universitària de la 

Salut i l’Esport (EUSES), amb la col-

laboració de la Universitat de Girona i 

altres entitats. Salt, 20 d’abril de 2013. 

— Primavera Pedagògica. Joves 

pedagogs i pedagogues que es troben en 

els deu primers anys d’exercici professio-

nal són convidats a presentar breument 

els seus estudis, recerques i projectes, a fi 

d’establir un diàleg amb altres pedagogs 

de llarg recorregut professional que actu-

en com a crítics constructius. S’organitzà 

en col·laboració amb la Universitat de 

Barcelona. IEC, 29 i 30 de maig de 2013.

— Assemblea General de socis. 

Abans de començar la sessió ordinària es 

va dur a terme la presentació d’una de les 

activitats en curs: «El currículum bimo-

dal. Desenvolupament de la capacitat 

d’aprenentatge i extensió de memòria amb 

elaboració pròpia d’apunts i accés a in-

formació digital», a càrrec de Pere Mar-

quès Graells, vicepresident de la Societat 

i director de la recerca en setze centres 

pilot d’educació primària i secundària de 

Catalunya, adreçada a comprovar les 

millores en els aprenentatges i els resultats 

acadèmics de l’alumnat. A continuació, 

es féu un reconeixement a Núria Borrell i 

Felip, sòcia, mestra, pedagoga i professo-

ra emèrita d’organització escolar de la 
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Universitat de Barcelona durant més de 

quaranta anys. En la sessió ordinària es 

va presentar la memòria d’activitats del 

curs 2012-2013 i l’informe econòmic de 

tresoreria, les propostes de socis emèrits i 

la incorporació de nous socis. IEC, 19 de 

juny de 2013.

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 pedagò- 

gic de la competència lingüística en infants 

de cinc anys, a càrrec de Carme Rider, 

entre altres projectes en curs: Narracions 

i Pedagogia, a càrrec de Lluís Busquets; 

Recerca sobre el Currículum Bimodal, a 

càrrec de Pere Marquès, i Projecte For-

matiu AR/QR, a càrrec d’Antoni Portell i 

Pere Marquès.
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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: 223

Conferències

— «Protostoria del ritratto tra vi e v se-

colo aC: Tiranni, poeti e artisti», a càrrec 

del professor de llengua i literatura grega 

Carmine Catenacci. IEC, 7 de març de 

2013.

— «A spasso per Atene tra le ro-

vine di Aristofane», a càrrec del professor 

Luigi Bravi. IEC, 25 d’abril de 2013.

— «Cultura catalana i filologia 

clàssica», a càrrec de Jaime Siles, catedrà-

tic de filologia clàssica de la Universitat 

de València. IEC, 6 de maig de 2013.

Presentació de l’Aula Carles Riba 

IEC, 19 de març de 2013. L’Aula Carles 

Riba, fundada al principi dels anys setan-

ta a la Universitat de Barcelona (UB), és 

un espai de debat entre els estudiosos de 

la cultura clàssica i la catalana, amb 

l’objectiu de dilucidar el paper dels autors 

clàssics i de l’humanisme en la nostra 

història literària i ideològica. Reconegut 

com a grup de recerca consolidat de la 

Generalitat de Catalunya, enceta una 

nova etapa sota els auspicis de la UB i 

l’IEC. El projecte de refundació de l’Aula 

Carles Riba i les perspectives de futur es 

van explicar en un acte en què també  

es van presentar les noves cartes de Carles 

Riba, recollides i anotades per Carles-

Jordi Guardiola i que han estat publicades 

en una pàgina web.

Salvador Giner, president de 

l’IEC, va obrir l’acte institucional, en què 

Montserrat Jufresa, presidenta de la 

SCEC, va presentar la trajectòria de l’Au-

la Carles Riba a la UB. Carles Miralles, 
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catedràtic de la UB, membre de l’IEC i 

president de l’Aula Carles Riba, va pro-

nunciar la conferència «Moment actual: 

procés de refundació i perspectives de 

futur», i Isidor Marí, president de la Sec-

ció Filològica de l’IEC, va introduir la 

presentació de les noves cartes de Carles 

Riba per part de Carles-Jordi Guardiola, 

així com de la nova pàgina web, que posa 

a l’abast dels lectors les últimes cartes, les 

notes i els índexs. L’acte va cloure amb la 

intervenció de Dídac Ramírez, rector de 

la UB.

Jornades

Jornades Salvador Espriu:  

«…per salvarvos els mots…» 

En ocasió dels cent anys del naixement de 

Salvador Espriu (1913-1985), se celebra-

ren a l’IEC, els dies 18 i 19 d’abril de 2013 

aquestes jornades que inclogueren les 

conferències següents: «Diagnosi de l’es-

clau geperut Eumolp, company de mort 

de la princesa Antígona», per Carles Mi-

ralles, membre de l’IEC; «Revisitant el 

model de llengua d’Espriu», per Francesc 

Vallverdú, membre de l’IEC; «Amb una 

freda determinació: a propòsit de Les 

roques i el mar, el blau», per Ernest Mar-

cos, de la UB; «Un biògraf en el laberint 

d’Ariadna», per Agustí Pons, periodista i 

escriptor; «Espriu a les mans dels seus 

primers lectors», per Francesc Parcerisas, 

poeta, traductor i crític literari, i «La 

claror ordenada dels mots d’Espriu, se-

gons Maria Àngels Anglada», per Mariàn-

gela Vilallonga, membre de l’IEC. Les 

jornades van anar acompanyades de 

l’exposició: «Poètica Còdex. Mirem Es-

priu. Una proposta de llibres d’art», de 

Marina Berdalet, Manuela Candini, Mont-

se Ginesta, Eva Figueras i Marian López, 

que estigué exposada a l’atri de la Casa 

de Convalescència del 15 al 19 d’abril.

Jornades internacionals de l’Aula Carles 

Riba: «Tragèdia»

Organitzades conjuntament amb l’Institut 

Català d’Arqueologia Clàssica. Barcelona, 

10 i 11 de juliol de 2013. S’hi impartiren 

les ponències següents: «La llengua de la 

tragèdia», a càrrec de Carles Miralles, 

membre de l’IEC; «La ironia tràgica», a 

càrrec de Guido Paduano, de la Uni-

versitat de Pisa; «El tràgic en els relats 

d’amor i d’aventures», a càrrec de Roser 

Homar, de la UB; «Aspectes de Sène- 

ca tràgic dins la tradició literària catala-

na», a càrrec de Joan Josep Mussarra, de 

la UB; «Les tragèdies i els drames tràgics 

de Francesc Ubach i Vinyeta», a càrrec de 

Montserrat Jufresa, presidenta de la 

SCEC; «La idea de tragèdia en la crítica 

de finals del segle xix», a càrrec de Rosa 

Cabré, de la UB; «Tragèdies catalanes del 

primer terç del segle xx», a càrrec de 

Jordi Malé, de la Universitat de Lleida; 

«Presentació del volum de l’Aula Carles 

Riba L’èpica. Traevocazione mítica e 

tragèdia», a càrrec de Giuseppe Grilli, de 

la Universitat de Roma Tre; «A propòsit 

d’uns textos de joventut de Pere Bosch 
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Gimpera sobre la tragèdia grega», a càrrec 

de Jaume Pòrtulas, de la UB; «Il Prometeo 

di Eugeni d’Ors», a càrrec de Paola Volpe, 

de la Universitat de Salern; «La tragèdia 

i el tràgic de Riba», a càrrec de Carles 

Garriga, de la UB, i «Hèlena de Villalon-

ga: referents i innovació», a càrrec de Car- 

men Morenilla, de la Universitat de Va-

lència.

Curs d’actualització

«La mort en el món grecoromà. Mites, 

creences, costums, literatura»

El curs, que tingué lloc a l’IEC del 8 al 12 

de juliol, inclogué les sessions següents: 

«La mort del poeta», per Carles Mira- 

lles; «La laudatio funebris i la consolatio», 

per Joan Josep Mussarra; «Les morts dels 

filòsofs», per Sergi Grau; «Tornar de la 

mort: històries de fantasmes i apareguts», 

per Carles Garriga; «Inscripcions funerà-

ries: de l’epigrafia a la ficció literària», 

per Jaume Almirall; «Com (es) maten les 

dones», per Montserrat Reig; «Excavant 

tombes i cementiris», per Anna Ginestí; 

«Riure’s del mort i de qui el vetlla: Llucià 

(i els seus imitadors)», per Pilar Gómez, 

i «La concepció platònica del Més Enllà: 

entre l’èpica homèrica i els poemes òrfics», 

per Francesc Casadesús. Com a cloenda, 

el Cor de la UB oferí un concert en què 

interpretà corals del Rèquiem de Mozart.

Publicacions

Ítaca: Quaderns Catalans de Cultura Clàs

sica, núm. 27 (2011).
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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

 Rossend Casanova Mandri

 Manuel García Garrido

Delegat de l’IEC: Gaspar Feliu Montfort

Nombre de socis: 190

Assemblea General Ordinària

L’Assemblea General Ordinària anual fou 

convocada el dia 28 de maig de 2013 a la 

Sala Nicolau d’Olwer de l’IEC. Abans 

d’aquest acte, es va fer una Assemblea 

General Extraordinària convocada per a 

reformar diversos articles dels Estatuts i 

del Reglament intern, i poder-los adequar 

a les necessitats i els objectius actuals de 

la SCEN. 

Activitats

El 16 de gener, el Centre d’Agermanament 

Occitano-Català (CAOC) organitzà, amb 

la col·laboració del Museu d’Història de 

Catalunya, la presentació del llibre de M. 

Crusafont Història de la moneda de l’Oc

citània catalana (s. xi-xiii), editat per la 

SCEN. Hi intervingueren el director del 

Museu, Agustí Alcoverro; el vicepresident 

del CAOC, Josep Cardús, i l’autor del llibre. 

El dia 5 d’abril, Miquel Crusafont 

presidí i glossà el perfil dels conferenciants 

a petició de la Unió Excursionista de Sa- 

badell i dels Amics de l’Art Romànic en 

la presentació de la nova edició del llibre 

Gestes dels comtes de Barcelona i reis 

d’Aragó. Hi participaren Jaume Sobre-
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qués, presentador; Stefano Cingolani, edi- 

tor del text, i Robert Álvarez, autor de la 

traducció. 

El dia 28 de maig es van presentar 

els volums 3 i 4 del recull d’articles de 

Leandre Villaronga Obra numismàtica 

esparsa, que duen els subtítols Temes 

metodològics i Àmbits aragonès, vascó, 

celtíber i occità. Ikalkusken, respectiva-

ment. La presentació va anar a càrrec de 

Manuel Gozalbes, del Museu de Prehistò-

ria de València, i féu un breu parlament 

Leandre Villaronga, que llegí el seu fill 

Gabriel. Ambdós textos apareixen publi-

cats a l’apartat introductori. 

El mes d’agost, l’Ajuntament de 

Roses va distribuir La Revista. Festa 

Major Roses 2013, que contenia, entre 

altres col·laboracions, una aportació de 

Miquel Crusafont titulada «Roses en el 

cim de l’art monetari» (p. 4-19), en què 

es glossa la història monetària de Roses 

en els temps grecs, visigots i carolingis. 

La revista comarcal Vallesos con-

tinua la seva tasca de divulgació numis-

màtica. En el número 4 (tardor-hivern 

2012-2013), sortí publicat l’article «Mo-

nedes vallesanes dels segles xvi-xvii» de 

M. Crusafont.
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Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Any de fundació: 1979

Junta Directiva

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:  231

Assemblea

El dia 22 de març de 2013 se celebrà 

l’Assemblea General de socis, en la qual 

es féu la presentació del Fòrum Cat 21. 

Territori i Urbanisme: «Estat i alternati-

ves». Es tracta d’una plataforma de pen- 

sament, diàleg, debat i resposta al voltant 

de l’urbanisme i l’ordenació del territori, 

seguint l’esperit constitutiu de la mateixa 

SCOT, entitat hereva del Primer Congrés 

de Cultura Catalana (1975-1977), i con-

cretament del seu Àmbit VIII sobre l’Or-

denació del Territori i Urbanisme. Per això 

es proposà per al 2014 de fer aquest fòrum 

dut a terme per part de les estructures 

professionals i acadèmiques de la SCOT, 

ampliat a altres associacions, agrupacions 

i col·lectius, i obert a la societat civil, amb 

el suport d’un mètode de participació 2.0 

i altres canals d’implicació social més tra- 

dicionals. 

Activitats

— IEC, 16 de maig. Conferència «Evo-

lución del sistema de planificación en 

Dinamarca (1950-2010)», a càrrec de 

Daniel Galland.

— Tortosa, 1 de juny de 2013. 

Jornada al nucli antic de Tortosa, amb 

motiu de la concessió del VIII Premi Ca-

talunya d’Urbanisme.

Territori  Observatori de Projectes  

i Debats Territorials de Catalunya

Un dels eixos principals del treball de la 

Societat Catalana d’Ordenació del Terri-
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tori (SCOT) és el projecte anomenat 

Territori - Observatori de Projectes i De-

bats Territorials de Catalunya (http://

territori.scot.cat). Durant el 2013 s’en-

llestiren els articles corresponents a l’Anua

ri territorial de Catalunya 2012 i es 

preparà l’edició digital de l’Anuari terri

torial de Catalunya 2013. 

També se seguí amb el recull 

diari de l’actualitat territorial generada 

per la premsa, la societat civil i les ad-

ministracions, i la seva difusió a través 

de la llista Territori, Facebook, Twitter 

i Scoop.it. 

El portal web Territori ja disposa 

d’una base documental de més de mil 

cinc-cents articles d’elaboració pròpia que 

corresponen a prop d’un miler de projec-

tes i debats territorials desenvolupats a 

Catalunya entre els anys 2003 i 2012 en 

els àmbits de l’urbanisme, les infraestruc-

tures, la mobilitat i la governança. Tota 

aquesta informació es pot cercar de ma-

nera desagregada en l’àmbit territorial 

(«Cerca al mapa» o «Cerca per comar-

ques»), sectorial («Cerca temàtica») i 

temporal («Anuaris»).

D’altra banda, s’ha integrat el 

portal web de la SCOT amb el portal web 

Territori - Observatori de Projectes i De-

bats Territorials de Catalunya i amb el 

portal web del Fòrum Cat 21. Territori i 

Urbanisme. Al llarg del curs es posaren 

en funcionament els dotze grups de diàleg 

per a la culminació d’aquest fòrum durant 

la primavera de 2014. 

Preparació i elaboració de la publicació 

Deu anys d’‘Anuari territorial  

de Catalunya’ (2003-2012). Una dècada 

de transformacions, projectes i debats

L’objectiu d’aquesta publicació és sinte-

titzar, analitzar i interpretar els projectes 

i debats territorials que s’han desenvolu-

pat a Catalunya entre els anys 2003 i 

2012. S’utilitza com a base documental 

la informació elaborada al llarg de deu 

anys per l’equip del projecte Territori - 

Observatori de Projectes i Debats Territo-

rials de Catalunya i continguda al portal 

web Territori a partir dels anuaris terri-

torials de Catalunya. 

Premi Catalunya d’Urbanisme  

(Societat Catalana d’Ordenació  

del Territori)

Aquest premi està inclòs dins el LXXXII 

Cartell de premis i de borses d’estudi de 

l’IEC i el lliurament es va fer durant l’ac-

te d’entrega dels Premis Sant Jordi de 

l’IEC, el dia 22 d’abril de 2013. La po-

nència formada per Albert Cortina i Ra-

mos, Josep A. Báguena Latorre, Jordi 

Bellmunt, Agàpit Borràs i Plana, Robert 

Juvé i Morillo, Gisela Lorán i Benavent i 

Josep M. Vilanova i Claret va acordar 

atorgar el premi a Jornet, Llop, Pastor 

SLP, arquitectes, pel projecte Modificació 

puntual del pla d’ordenació urbanística 

municipal de Tortosa en el barri de Sant 

Jaume. Així mateix, s’atorgaren accèssits 

a Vilanova-Moya, arquitectes, pel projec-

te Pla especial urbanístic de protecció del 
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patrimoni històric, arquitectònic, arqueo

lògic, paleontològic, geològic i paisatgís

tic de Manresa, i a Jornet, Llop, Pastor 

SLP, arquitectes, pel projecte Pla de mi

llora urbana del centre històric de la Seu 

d’Urgell.

D’altra banda, el 8 de maig de 2013, 

s’aprovà la proposta de canvi de nom del 

Premi Catalunya d’Urbanisme per Premi 

Manuel de Solà-Morales, i també del 

Premi Territori per Premi Enric Lluch.
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Societat Catalana de Sociolingüística 

Any de fundació:  1981

Junta Directiva

Presidència: Joaquim Torres Pla (fins al 12.3.2013)

 Joan Pujolar Cos (a partir del 13.3.2013)

Secretaria: Jordi Ballart Macabich

Tresoreria: Albert Fabà Prats

Vocalia: Josep Gutiérrez Torné

 Lluís B. Polanco Roig 

 Elvira Riera Gil

Delegat de l’IEC: Joan A. Argenter Giralt

Nombre de socis: 106

Activitats

«Un projecte per projectar el futur  

de les llengües» 

La ponència fou a càrrec de Raquel Ca-

sesnoves, de la Universitat Pompeu Fabra, 

que va presentar la concepció i el desen-

volupament d’un programa informàtic 

capaç de projectar el coneixement de les 

llengües a llarg i a curt termini i, alhora, 

de generar diferents escenaris o futurs 

segons la incidència de factors externs a 

la llengua, com la immigració o la nata-

litat. IEC, 10 d’octubre de 2012.

Presentació de dues novetats bibliogràfiques 

sobre transmissió lingüística familiar

Es va dur a terme la presentació de dues 

novetats bibliogràfiques: La transmissió 

familiar del valencià (València, Acadèmia 

Valenciana de la Llengua, de Brauli Mon-

toya i Antoni Mas) i el monogràfic «La 

transmissió familiar en les llengües reces-

sives i la revernacularització», de la revis-

ta Caplletra (núm. 53, Institut Interuni-

versitari de Filologia Valenciana, coordinat 

per Brauli Montoya i Antoni Mas). En 

l’acte van intervenir Joaquim Torres, Albert 

Fabà i Brauli Montoya. IEC, 15 de novem-

bre de 2012.

Jornada Sociolingüística 2012, a Lleida

La Societat Catalana de Sociolingüística 

i l’Institut d’Estudis Ilerdencs van orga-

nitzar aquesta jornada que va acollir dos 

actes: la presentació del llibre Les llengües 

al sofà. El bilingüisme familiar als països 
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de llengua catalana, a càrrec d’Emili Boix 

(Universitat de Barcelona), i l’exposició 

«La recerca sociolingüística educativa 

escolar als Països Catalans», a càrrec de 

Francesc Xavier Vila (Universitat de Bar- 

celona). Institut d’Estudis Ilerdencs (Llei-

da), 16 de novembre de 2012.

Debat «Independència i oficialitat 

lingüística»

Aquest debat es va plantejar com un se-

minari intern per a estimular el debat 

acadèmic entre els socis sobre aspectes 

sociolingüístics d’actualitat. Hi van inter-

venir Albert Branchadell i Xavier Vila, 

que van presentar el tema des de perspec-

tives diverses. Després de les intervencions 

es va fer un debat. L’assistència va ser  

de quaranta persones. IEC, 16 de gener de 

2013.

«La situació jurídica del català: límits 

emergents després de la sentència  

de l’Estatut»

L’acte va ser a càrrec d’Eva Pons, profes-

sora titular de dret constitucional de la 

Universitat de Barcelona, que va parlar 

sobre la situació jurídica actual de la 

llengua catalana, tres anys després de  

la sentència del Tribunal Constitucional 

sobre l’Estatut. IEC, 11 d’abril de 2013.

Taula rodona sobre l’ofensiva contra  

el català

Aquest acte va ser una col·laboració de la 

SOCS amb el Cercle XXI. Hi van interve-

nir quatre persones que van analitzar 

aquesta ofensiva en diversos territoris de 

llengua catalana. Els ponents van ser 

Josep Melià (Illes Balears), Miquel Àngel 

Pradilla (País Valencià), Natxo Sorolla 

(Franja) i Marina Solís (Catalunya). En 

el mateix acte es va presentar el número 

12 d’El Butlletí del Cercle XXI. IEC, 8 de 

maig de 2013. 

«Les actituds i ideologies lingüístiques 

dels joves d’ensenyament secundari  

a Catalunya»

L’acte va ser a càrrec de Michael Newman 

(Queens College - CUNY, Nova York) i 

Mireia Trenchs i Parera (Universitat Pom-

peu Fabra, Barcelona). Els ponents van 

analitzar les actituds i les ideologies lin-

güístiques especialment en joves immi-

grants llatinoamericans i xinesos. IEC, 20 

de juny de 2013.

Altres activitats

Proposta de Joan Pujolar per al grup  

de treball del Departament de Cultura

Joan Pujolar va ser convocat com a presi-

dent de la SOCS a participar en un grup de 

treball que va engegar el Departament  

de Cultura. El tema que van treballar va 

ser el del règim lingüístic català en un 

context de sobirania política. La Junta de 

la SOCS va debatre la qüestió per a con-

sensuar la proposta que faria el president 

al grup de treball. Aquest proposta es va 

presentar el 29 d’abril de 2013 i va tenir 

una bona acollida. 
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Declaració de la SOCS sobre l’ofensiva 

contra el català

La Societat Catalana de Sociolingüística 

va fer pública una declaració amb relació 

a l’ofensiva política contra l’ús de la llen-

gua catalana per part dels organismes del 

Regne d’Espanya. (Vegeu el text de la 

declaració en el capítol ii, «El Ple», a 

l’apartat «Declaracions i adhesions insti-

tucionals».) Amb aquesta declaració, la 

SOCS instava la comunitat científica in-

ternacional a demanar a la UNESCO i al 

Consell d’Europa que investiguessin i, en 

qualsevol cas, condemnessin formalment 

les polítiques que busquen perjudicar la 

llengua catalana. La SOCS va enviar 

aquesta declaració a títol informatiu a 

societats científiques i revistes internacio-

nals. La declaració va rebre nombroses 

mostres de suport de persones i institu-

cions de la comunitat científica. També 

vam rebre una carta de Qian Tang, aju-

dant del director general d’educació de la 

UNESCO. En aquesta carta, Qian Tang 

diu que la UNESCO promou la diversitat 

lingüística i dóna suport a l’ús de les 

llengües mares en l’educació, però que la 

UNESCO no té els instruments per obligar 

els estats a protegir el multilingüisme en 

l’àrea educativa.

Premi Modest Reixach 

El jurat va concedir el premi a l’obra 

Notícies d’abans d’ahir, del sociolingüis-

ta August Rafanell. La primera part del 

llibre consta d’un recull d’estudis sobre 

diversos aspectes de la història de la llen-

gua catalana al segle xx. La segona part 

inclou una història de la destrucció del 

català durant el franquisme. Aquest pre-

mi està inclòs dins el LXXXII Cartell de 

premis i de borses d’estudi de l’IEC i el 

lliurament es va fer durant l’acte d’entre-

ga dels Premis Sant Jordi de l’IEC, el dia 

22 d’abril de 2013. 

Premi Jaume Camp de Sociolingüística

Aquest premi també està inclòs dins el 

LXXXII Cartell de premis i de borses d’es

tudi de l’IEC i el lliurament es va fer 

durant l’acte d’entrega dels Premis Sant 

Jordi de l’IEC, el dia 22 d’abril de 2013. 

El jurat el formaren Joaquim Torres (pre-

sident de la Societat Catalana de Socio-

lingüística), Xavier Moral (representant 

d’Òmnium del Vallès Oriental) i Miquel 

Àngel Pradilla Cardona (membre de la 

Secció Filològica), el qual atorgà el premi 

a Francesc Xavier Vila i Moreno pel treball 

Entre la cohesió i el plurilingüisme socials. 

Algunes lliçons internacionals per a les 

polítiques lingüístiques educatives cata

lanes.

Publicacions

Treballs de Sociolingüística Catalana, 

vol. 22 (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: 90

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

Activitats

XX Jornades d’Història de l’Educació: 

«Cohesió social i educació: idees, 

polítiques i experiències»

Andorra, del 7 al 9 de novembre de 2012.

— Conferència inaugural: «L’ahir 

i l’avui de l’educació a Andorra», a càrrec 

de Roser Bastida, consellera general, i Roser 

Suñé, ministra d’Educació i Joventut. 

— Primera sessió: «Propostes teo- 

ricopedagògiques i polítiques entorn de la 

cohesió social al llarg del segle xx». Rela-

tora: M. Carmen Agulló, de la Universitat 

de València.

— Segona sessió: «Política, ac- 

cions i experiències de cohesió social en 

l’àmbit educatiu reglat (escoles, instituts, 

universitat) al llarg del segle xx». Relator: 

Jordi Feu, de la Universitat de Girona.

— Tercera sessió: «Accions i ex-

periències de cohesió social fora de l’es-

cola, en l’àmbit de la societat civil al llarg 
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del segle xx». Relator: Pere Soler, de la 

Universitat de Girona. 

— Quarta sessió: «L’educació a 

Andorra (segle xix i xx)». Relator: Antoni 

Torres i Mañas, professor de ciències so-

cials del centre de segona ensenyança 

d’Encamp de l’Escola Andorrana, antic 

director de Sistemes Educatius i Sistemes 

Escolars del Ministeri d’Educació i Jo- 

ventut. 

— Cinquena sessió: «Aportacions 

a la historiografia educativa». Relator: 

Àngel Moreu, de la Universitat de Barce-

lona.

Seminari «Freinet, història i modernitat»

Universitat de les Illes Balears (UIB), 24 

de maig de 2013. Organitzat conjunta-

ment amb la UIB, inclogué les sessions 

següents:

— Conferència principal: «La 

cultura escolar freinetiana vigente en 

España durante la II República», a càrrec 

de José Luis Hernández Huerta, de la 

Universitat de Valladolid.

— Ponència i mostra de materials: 

«Les revistes escolars freinetistes a la 

Menorca de la II República», a càrrec de 

Pere Alzina Seguí, coordinador dels estu-

dis de mestre i professor associat a la seu 

de Menorca de la UIB.

— Ponència i mostra de materi-

als: «Les revistes escolars i els materials 

freinetistes al País Valencià», a càrrec 

d’Alfred Ramos González, mestre i escrip-

tor, membre fundador de l’Associació per 

a la Correspondència i la Impremta Es- 

colar (ACIES) i el Moviment Coopera- 

tiu d’Escola Popular del País Valencià 

(MCEP-PV).

— Taula rodona: «L’ahir i l’avui 

de Freinet als territoris de parla catalana», 

moderada per Bernat Sureda, de la UIB, 

amb la intervenció d’Antoni J. Colom, de 

la Universitat de les Illes Balears; Jaume 

Carbonell, de la Universitat de Vic; Ferran 

Zurriaga, de l’ACIES i MCEP-PV, i Ra-

mon Bassa, de la UIB. 

Publicacions

Educació i Història: Revista d’Història de 

l’Educació, núm. 20 (juliol-desembre 

2012): Models europeus d’acollida  

a les infàncies durant el segle xx;  

núm. 21 (gener-juny 2013): Influèn

cies i vigències del pensament peda

gògic contemporani en l’inici del se 

gle xxi.
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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: M. José Chesa Marro

 Josep M. Espelta Guardia

 Anna Jacas Benages

 Joan Saus Arús

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:  349
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Activitats

— Tertúlia de Protecció Vegetal: Visita a 

Mercabarna. Barcelona, 3 de setembre de 

2012.

— Tertúlia de Protecció Vegetal: 

«OGMS. Criteris per a la interpretació dels 

resultats», a càrrec d’Ester Torres. IEC,  

1 d’octubre de 2012.

— Tertúlia d’Estudis Rurals: «Bos- 

cos mediterranis, canvi global i gestió 

forestal», a càrrec de Josep M. Espelta. 

IEC, 23 d’octubre de 2012.

— Jornada Transcatalònia 2012: 

«Sòls de la comarca d’Osona», a càrrec 

d’Antoni Baltièrrez Moras i Xavier Castell-

tort i coordinada per Josep M. Alcañiz. 

Itinerari per Osona, 27 d’octubre de 2012.

— Tertúlia de Protecció Vegetal: 

«Les ADV: 30 anys millorant la sanitat 

vegetal a Catalunya», a càrrec de Jordi 

Peix. IEC, 5 de novembre de 2012.

— Tertúlia d’Estudis Rurals: «Les 

implicacions del sector agrari català si 

som independents», a càrrec d’Andreu 

Ferrer. IEC, 20 de novembre de 2012.

— Curs d’introducció a la defen-

sa de la propietat forestal pública, a càrrec 

d’Ignacio Pérez-Soba Díez del Corral. 

IEC, 29 i 30 de novembre de 2012. 

— Assemblea General de socis de 

la ICEA. IEC, 12 de desembre de 2012.

— Tertúlia de Protecció Vegetal: 

«El pas de la visió simple a la visió com-

plexa del sistema agrari», a càrrec d’An-

dreu Vila. 4 de febrer de 2013, Barcelona, 

IEC.

— Fòrum Forestal de Barcelona 

2013. Coordinador: Iñigo Rebollo. IEC, 

26 de febrer de 2013.

— Tertúlia de Protecció Vegetal: 

«El control de les plagues avui», a càrrec 

de Montse Martí. IEC, 4 de març de 2013.

— 3rd European Bois Noir Inter-

national Workshop. Coordinadora: Ester 

Torres. IEC, 20 de març de 2013.

— Tast «Vins dolços i secs a base 

de Garnatxa de la DO Empordà». IEC,  

4 d’abril de 2013. 

— Tertúlia de Protecció Vegetal: 

«El pla de seguretat alimentària 2012-

2016», a càrrec d’Alfons Vilarrasa. IEC, 

8 d’abril de 2013.

— Presentació del llibre Percep

cions de l’espai agrari periurbà, a càrrec 

de Josep Montasell. IEC, 25 d’abril de 

2013.

— Tertúlia de Protecció Vegetal: 

«Experiències d’una PIME en la recerca, 

desenvolupament, registre i comercialit-

zació de productes bioplaguicides micro-

bians», a càrrec de Carolina Fernández. 

IEC, 13 de maig de 2012.

— Curs pràctic d’aplicacions fo-

restals de la tecnologia LiDAR: Open GIS, 

FUSION i R en l’avaluació dels recursos 

forestals. IEC, 14 i 15 de maig de 2013. 

— Projecció del documental Inte

rior de paisatge i posterior debat tertúlia. 

IEC, 29 de maig de 2013.

— Tertúlia de Protecció Vegetal: 

«La problemàtica del canvi climàtic i 

l’agricultura a Catalunya», a càrrec de 
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Josefina Plaixats (UAB). IEC, 3 de juny 

de 2013.

— Presentació del grup de recer-

ca de les varietats autòctones de la vinya 

de l’àrea dels països de parla i cultura 

catalanes (ICEA) i la Fundació VINSEUM 

al Museu de les Cultures del Vi de Cata-

lunya. Vilafranca del Penedès, 12 de juny 

de 2013.

— I Tarda de Jardins i Jardiners, 

i presentació de l’espai web Jardins i 

Jardiners: Art, Ciència i Ofici als Països 

Catalans. IEC, 18 de juny de 2013. 

— Tertúlia de Protecció Vegetal: 

«El punt de vista de Bon Preu sobre la 

comercialització dels productes agrícoles», 

a càrrec de Joan Font. IEC, 25 de juny de 

2013.

— Jornada tècnica «La regenera-

ció del bosc després d’incendi. Bases 

ecològiques, estratègies silvícoles», orga-

nitzada conjuntament amb el CREAF i la 

SCB. IEC, 27 de juny de 2013.

— IV Congrés d’Art, Paisatge 

Vitivinícola i Enoturisme. Subirats, 27 i 

28 de juny de 2013 (ICEA, ETSAB, 

URV).

— XXVIII Jornada d’Agricultura 

a Prada: «Agricultura, alimentació i fam». 

Liceu Renouvier (Prada), 17 d’agost de 

2013.

Premi de la Institució Catalana 

d’Estudis Agraris

Aquest premi està inclòs dins el LXXXII 

Cartell de premis i de borses d’estudi de 

l’IEC i el lliurament es va fer durant l’ac-

te de lliurament dels Premis Sant Jordi de 

l’IEC, el dia 22 d’abril de 2013. S’atorgà 

a Josep Marfull Oromí pel treball La sé

quia de Torres (Lleida), un sistema hi

dràulic a la vall del Segre. Poblament i 

espais agraris a la plana de Lleida a 

l’edat mitjana.

Publicacions

Quaderns Agraris, núm. 33 (desembre 

2012). 

Dossiers Agraris, núm. 14 (2012): La 

varietat sumoll.

00 Memoria 2012-2013.indb   436 13/2/17   10:38



So
c

ie
t

a
t

S 
fi

l
ia

l
S

437

Societat Catalana de Comunicació

Any de fundació: 1985

Junta Directiva

Presidència: Rosa M. Franquet Calvet

Vicepresidència: Carles Pont Sorribes

Secretaria:  Jaume Duran Castells

Tresoreria:  Sergi Cortiñas Rovira

Vocalia primera:  Carmina Crusafon Baqués

Vocalia segona:  Belén Monclús Blanco

Vocalia tercera:  Magda Sellés Quintana

Delegat de l’IEC: Josep M. Muntaner Pasqual

Nombre de socis: 128

Activitats

Sessió inaugural del curs 20122013

IEC, 8 de novembre de 2012. «El paper 

dels mitjans de comunicació en els proces-

sos democràtics», a càrrec d’Enric Marín 

de la UAN i expresident de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals, i Josep 

M. Casasús, periodista, membre de l’IEC i 

catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra. 

IV Jornada de Recerca i Innovació 

Docent en Comunicació als Països 

Catalans 

IEC, 17 de desembre de 2012. En aques-

ta edició, la jornada va posar l’accent en 

la innovació docent, una mena de recerca 

fonamental en els nous marcs d’avaluació 

que sorgeixen al voltant de l’horitzó de 

Bolonya. La sessió de la tarda va versar 

sobre aquestes temàtiques i es va optar 

per un format de taller, amb presentacions 

de projectes desenvolupats a les diferents 

universitats catalanes. Aquesta jornada 

va destacar per l’alta participació en la 

doble sessió de treball i pel nivell de les 

presentacions. El dinamisme del format, 

amb presentacions curtes seguides d’un 

debat, va facilitar el contacte entre les 

idees i les metodologies dels diferents 

projectes, i va enriquir el resultat final de 

la trobada científica.

Jornada anual a Girona 2013:  

«La formació en comunicació: reptes  

i estratègies per la captació de talents»

Girona, 7 de juny de 2013. 
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— Conferència sobre la formació 

en comunicació, a càrrec de Josep M. 

Martí, president del Col·legi de Periodistes 

de Catalunya.

— Taula rodona i debat amb la 

participació de Toni Sellas, coordinador 

de continguts de la mesa sectorial dels 

mitjans de comunicació, membre del Grup 

de Recerca en Comunicació Social i Ins-

titucional de la Universitat de Girona 

(UdG); Ferran Clavell, de l’Àrea de Mit-

jans Digitals de Televisió de Catalunya; 

Xavier Ruiz Collantes, degà de la Facul-

tat de Comunicació de la Universitat 

Pompeu Fabra (UPF), i Josep M. Català, 

degà de la Facultat de Comunicació de 

la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB).

— «Històries d’èxit». Estudiants 

de diferents universitats dels Països Ca-

talans van parlar de projectes que han 

endegat i que han sobresortit: Alfons 

Hernández Mas (UAB) amb Digid, Comu-

nicació Online i Identitat Digital; Xevi 

Montoya i David Martí (Universitat Ra-

mon Llull) amb Playbrand, Estratègies 

Crossmedia; Andrea Gómez i Anna Pa- 

checo (UPF) amb el blog Jóvenes Sobre-

salientes a El Periódico; Jep Pla i Francesc 

Casadellà (UdG) amb La Perruquera, 

Agència Creativa de Publicitat, i David 

Lozano (UdG) amb el blog D2Visual, 

Actualitat en Vídeo.

Publicacions

Comunicació: Revista de Recerca i d’Anà

lisi, núm. 29 (2) (novembre 2012); 

núm. 30 (1) (maig 2013).

Periodística, núm. 14 (novembre 2012): 

Comunicació de risc i crisi: nova recerca.
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Societat Catalana de Llengua i Literatura

Any de fundació:  1986

Junta Directiva

Fins al 26 de novembre de 2012

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

A partir del 26 de novembre de 2012

Presidència: Manuel Llanas Pont

Vicepresidència: Daniel Casals Martorell

Tresoreria: Marcel Ortín Rull

Secretaria: Hèctor Moret Coso

Vocalia: Montserrat Bacardí Tomàs

 Francesc Foguet Boreu

Delegat de l’IEC: Josep Moran Ocerinjauregui

Nombre de socis: 364

Activitats

— 5-7 d’octubre de 2012. VIII Jornades 

d’Intercanvi Cultural, celebrades a Lleida 

i a Mequinensa i coorganitzades amb la 

Universitat de Lleida, la Institució de les 

Lletres Catalanes, l’Institut d’Estudis 

Ilerdencs, el Museu de Lleida, l’Ajunta-

ment de Mequinensa, la Societat Verda-

guer i la Càtedra Verdaguer d’Estudis 

Literaris (Universitat de Vic).

— 24 d’octubre de 2012. Jornada 

«La llengua de Sales, Calders i Tísner», 

en el decurs de l’Any Sales Calders Tísner. 

Tingué lloc a l’IEC i fou a càrrec de Xavier 

Pla, Carlos Guzmán i Xavier Luna-Batlle. 

Maria Campillo, reconeguda estudiosa de 

l’obra de Calders, va ser l’encarregada  

de moderar l’acte. També es va dur a ter- 

me la taula rodona «Els models del cata-

là literari», en la qual participaren Enric 
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Sòria, Joan-Lluís Lluís, Claudio Sanna i 

Màrius Serra, moderats per Joan-Elies 

Adell. L’organització fou a càrrec de 

l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat 

de Catalunya, amb la col·laboració de la 

SCLL. 

— 9-10 de novembre de 2012. 

VIII Trobada del Grup d’Estudis Etno- 

poètics: «Erotisme i tabús en l’etnopoèti-

ca», celebrada a Bocairent i coorganitzada 

amb la Universitat d’Alacant, la Univer-

sitat de les Illes Balears i la Universitat 

Rovira i Virgili.

— 20 de desembre 2012. Confe-

rència de Valèria Gaillard: «Premi Nobel 

de Literatura 2012: Dir sense parlar», a la 

Sala Puig i Cadafalch de l’IEC. Es va 

pronunciar també a València el 23 de gener 

de 2013 a l’Octubre Centre de Cultura 

Contemporània.

Publicacions

Bacardí, Montserrat; Foguet, Francesc; 

Gallén, Enric (ed.). La literatura 

catalana contemporània: intertextos, 

influències i relacions. Barcelona: 

Societat Catalana de Llengua i Lite-

ratura: Universitat Autònoma de Bar- 

celona, 2013. 263 p. (Treballs de la 

Societat Catalana de Llengua i Lite-

ratura; 8)

Domingo, Josep M. (ed.). Joc literari i 

estratègies de representació: 150 anys 

dels Jocs Florals de Barcelona. Barce-

lona: Societat Catalana de Llengua i 

Literatura, 2013. 435 p. (Treballs de 

la Societat Catalana de Llengua i 

Literatura; 7)

Llengua & Literatura, vol. 23 (2013).
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Societat Catalana de Tecnologia

Any de fundació:  1986

Junta Directiva

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

 Joaquim Corominas Viñas

 Xavier Cufí Solé

 Carmina Luque

 Manel Pagès Panadès

 Xavier Pardell Peña

Delegada de l’IEC: Alícia Casals Gelpí

Nombre de socis:  117 

Activitats

— Cicle de lectures de 2012: Còmic, cièn

cia i tecnologia. La Societat Catalana  

de Tecnologia i la Càtedra UNESCO de 

Tècnica i Cultura de la UPC organitzen 

conjuntament aquesta activitat des d’ini-

cis de 2010. El cicle té per objectiu divul-

gar la ciència i la tecnologia a la societat 

utilitzant l’art com a instrument pedagò-

gic, aproximant dos àmbits, l’artístic per 

un costat i el científic i tecnològic per un 

altre. La sessió es titulà «Ciència i tecno-

logia al servei de déus i titans: d’Alien a 

Prometheus» i es llegí Alien. La historia 

ilustrada, d’Archie Goodwin i Walter Si-

monson, editada per Diábolo Ediciones. 
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Els participants van ser Àngel Sala, Daniel 

Fernández i Jordi Sánchez Navarro. IEC, 

13 de setembre de 2012.

— Seminari «Aplicació de la bio-

mecànica a l’esport», a càrrec de Ventura 

Ferrer Roca, especialista en biomecànica 

al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant 

Cugat i membre del Grup d’Investigació 

del Rendiment i la Salut de l’Alt Nivell 

Esportiu (GIRSANE) de la mateixa insti-

tució. Escola Tècnica Superior d’Enginye-

ria Industrial de Barcelona (ETSEIB), 

Universitat Politècnica de Catalunya, 19 

de novembre de 2012.

— Seminari «De l’empresa tradi-

cional a la 2.0», a càrrec de Dídac Lee, 

conseller delegat d’Inspirit. Facultat d’In- 

formàtica de Barcelona (FIB) (Campus 

Nord UPC), 20 de febrer de 2013.

— XVIII Jornades del Cable i la 

Banda Ampla a Catalunya, organitza- 

des pel Centre d’Estudis sobre el Cable 

(CECABLE) i Escola d’Enginyeria de la 

Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB). Escola d’Enginyeria de la UAB, 

del 7 al 9 de maig de 2013.

— Jornada «El futur en tecnolo-

gia de disseny. Plataforma acadèmica 2D 

i 3D per a projectistes i enginyers». Inclo-

gué la descripció del conveni subscrit 

entre la Generalitat de Catalunya i el PTC 

per oferir tecnologia a escoles secundà- 

ries i a la Universitat de Catalunya; una 

demostració de la tecnologia PTC, i la 

presentació del concurs First-FTC / Lego 

League (Fundación Scientia). UPC - 

Campus Diagonal Nord, 29 de maig de 

2013.

Premi de la Societat Catalana  

de Tecnologia

Aquest premi està inclòs dins el LXXXII 

Cartell de premis i de borses d’estudi de 

l’IEC i el lliurament es va fer durant l’ac-

te d’entrega dels Premis Sant Jordi de 

l’IEC, el dia 22 d’abril de 2013. Va ser 

atorgat a Oriol Gallemí i Rovira pel treball 

Aportacions a la transferència de tecno

logia energètica aeroespacial cap al ve

hicle verd construïble a Catalunya.
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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: Emma Sallent Del Colombo

Secretaria: Miquel Terreu Gascon

Tresoreria: Jordi Ferran Boleda

Vocalia: Francesc X. Barca Salom

 Josep Bernabeu Mestre

 Pascual Bernat López

 Ángel 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

 Maria Rosa Massa Esteve

 José Pardo Tomás

 Josep Manel Parra Serra

 Mercè Piqueras Carrasco

 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:  284
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Conferència magistral

— «In James Joule’s laboratory: Gestural 

knowledge and experimentation in the 

Nineteenth Century», per Otto Sibum 

(Universitat d’Uppsala). Coordinada per 

Xavier Roque, del Centre d’Història de la 

Ciència de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (CEHIC-UAB). IEC, 31 d’oc-

tubre de 2012.

Cicles temàtics

Les atmosferes tòxiques de la societat 

industrial

Coordinat per Ximo Guillem i José R. 

Bertomeu, de l’Institut d’Història de la 

Medicina i de la Ciència López Piñero 

(IHMC), amb la col·laboració de Clara 

Florensa i Agustín López, del CEHIC-

UAB. Les conferències van tenir lloc a 

Barcelona, a la seu de l’IEC, i a València, 

a l’IHMC, i es van retransmetre simultà-

niament a les dues ciutats.

— Taula rodona en el cinquantè 

aniversari de la publicació de Primavera 

silenciosa (Silent spring), de Rachel Car-

son, coordinada per C. Florensa i A. 

López, del CEHIC-UAB, i amb la parti-

cipació de Joandomènec Ros (IEC), Mi-

quel Porta (Institut de Recerca de l’Hos-

pital del Mar), Antonio Buj Buj (UB), 

Joaquim Elcacho i Gustavo Duch. 4 de 

desembre de 2012.

— «Urbanity spoiled. Pollution in 

the city in and beyond the age of smoke», 

a càrrec de Frank Uekoetter, del Rachel 

Carson Center. 7 de febrer de 2013. 

— «Agricultural pesticides & 

public health in the Twentieth Century», 

a càrrec de Nathalie Jas, de la unitat de 

recerca Risques, Travail, Marchés, Etat 

(RITME) de l’Institut National de la Re- 

cherche Agronomique (INRA). 28 de fe-

brer de 2013.

— «Dangerous trade. Histories of 

industrial hazard across a globalizing 

world», a càrrec de Joseph Melling, del 

Centre for Medical History de la Univer-

sitat d’Exeter. 7 de març de 2013.

— «Industrial pollution and risk: 

the great French shift, 1750-1850», a 

càrrec de Thomas Le Roux, de la Maison 

Française d’Oxford (CNRS). 21 de març 

de 2013. 

— «Amianto: de problema labo-

ral a riesgo ambiental, 1960-1980», a 

càrrec d’Alfredo Menéndez Navarro, de la 

Universitat de Granada. 16 d’abril de 

2013.

La vida social de pedres i ossos: noves 

visions en la història de l’arqueologia, 

la paleontologia i la paleoantropologia

Coordinat per Clara Florensa, del CEHIC-

UAB; Miquel Carandell, de la Universitat 

Pompeu Fabra, i Oliver Hochadel, de la 

Institució Milà i Fontanals, i organitzat en 

col·laboració amb la Institució Milà i 

Fontanals del Consell Superior d’Investi-

gacions Científiques (IMF-CSIC).

— «From Las Vegas to the Bos-

nian Pyramids. Archaeology as popular 

culture», per Cornelius Holtorf, de la 
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Universitat Linnaeus (Kalmar, Suècia). 

30 d’octubre de 2012.

— «Una dimensió diferent: la 

controvèrsia pública de l’Home d’Orce», 

per Miquel Carandell, del CEHIC-UAB. 

29 de novembre de 2012.

— «Arqueología y Sociedad, una 

relación de pareja», per Margarita Díaz-

Andreu, de la UB. 13 de desembre de 

2012.

— «Hacer una montaña mágica 

(presentación del libro sobre el proyecto 

de Atapuerca)», per Oliver Hochadel, de 

la IMF-CSIC. 17 de gener de 2013.

— «Caos, orden y dinosaurios: las 

ciencias de Jurassic Park», per Carlos 

Tabernero, del CEHIC-UAB. 14 de febrer 

de 2013. 

— «La mitología de los dinosau-

rios», per José Luis Sanz, de la Universitat 

Autònoma de Madrid. 14 de març de 2013.

La dona i el seu cos: cultura sexual  

i reproducció entre el franquisme  

i la transició democràtica

Coordinat per Sara Fajula, del Museu 

d’Història de la Medicina de Catalunya 

(MHMC) i el Col·legi Oficial de Metges de 

Barcelona (COMB), i organitzat en col-

laboració amb el Museu d’Història de la 

Medicina de Catalunya.

— «Anticoncepción, medicina y 

feminismo en España. Derechos políticos 

y prácticas de salud», per Teresa Ortiz 

Gómez, de la Universitat de Granada. 11 

de desembre de 2012.

— «Hormonas de síntesis y pre-

vención del embarazo. Una discusión ci-

entífica y dogmática en la España fran-

quista», per Esteban Rodríguez Ocaña, de 

la Universitat de Granada. 12 de desem-

bre de 2012.

— «Movimiento feminista y sani-

tario por la planificación familiar en Se-

villa durante la transición democrática», 

per Ágata Ignaciuk, de la Universitat de 

Granada. 9 d’abril de 2013.

— «Reproducción y anticoncep-

ción en Sevilla desde finales del franquis-

mo a la transición democrática», per 

Eugenia Gil, de la Universitat de Sevilla. 

11 d’abril de 2013.

Objectes perduts: explicar i exposar 

ciència a museus i altres llocs públics

Coordinat per Alfons Zarzoso, del MHMC 

i el CEHIC-UAB, i organitzat en col-

laboració amb el MHMC.

— «El asco y el ojo inexperto: re-

tórica visual del museo anatómico de Gustav 

Zeiller», per Nike Fakiner, del Instituto de 

Filosofía - CSIC. 22 de gener de 2013.

— «Una història evanescent vs. el 

retorn del Museu Roca: Un espectacle 

d’anatomia humana a la Barcelona del 

primer terç del s. xx», per Alfons Zarzoso, 

del MHMC i el CEHIC-UAB. 5 de febrer 

de 2013.

— «Experiències arran de la tro-

bada entre ciència i art a Barcelona», per 

Josep Perelló, de la UB. 26 de febrer de 

2013.
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— «Explicar objectes, exposar 

conceptes, evocar històries: apunts sobre 

muntatges efímers en espais públics», per 

Dani Freixes, de Varis Arquitectes. 12 de 

març de 2013.

Turing, 100 Anys. Al voltant  

del centenari del naixement del científic  

de la computació Alan M. Turing 

(19121954)

Coordinat per Jordi Fornés, de la UPC; 

Xavier Roqué, del CEHIC-UAB, i Néstor 

Herran, de la Universitat Pierre et Marie 

Curie (París).

— «Enginyeria», per Miquel Bar-

celó, de la UPC. 13 de setembre de 2012.

— «Lògica», per Ton Sales Porta, 

de la UPC. 3 d’octubre de 2012.

— «Morfogènesi», per Ricard V. 

Solé, de la ICREA-UPF. 25 d’octubre de 

2012.

Més enllà de Grècia: cap a una visió 

multicultural de les matemàtiques

Coordinat per Josep Pla, de la UB, i Mò-

nica Blanco, de la UPC.

— «Egipte versus Babilònia: una 

comparació matemàtica», per Josep Pla, 

de la UB. 1 de març de 2013.

— «Les matemàtiques a al-Ànda-

lus», per Carles Dorce, de la UB. 5 d’abril 

de 2013.

— «Sangakus. Àlgebra i geome-

tria al Japó de l’època EDO (1600-

1868)», per Ramon Nolla, de l’IES Pons 

d’Icart (Tarragona). 26 d’abril de 2013.

— «Pitàgores a la Xina, o el pro-

cediment Gou Gu», per Iolanda Guevara, 

de l’IES Badalona VII. 24 de maig de 

2013.

El debat sobre els límits de la ciència  

i l’estudi de fenòmens paranormals

Coordinat per Annette Mülberger, del 

CEHIC-UAB, i organitzat en col·laboració 

amb el CEHIC-UAB.

— «La història de l’estudi dels 

fenòmens paranormals: espiritisme i in-

vestigació psíquica», per Annette Mülber-

ger, del CEHIC-UAB. 26 de març de 2013.

— «El hipnotismo en España en 

las primeras décadas del s. xx», per Ángel 

González de Pablo, de la Universitat Com-

plutense de Madrid. 2 d’abril de 2013.

— «Voyantes en Europe entre les 

deux guerres», per Nicole Edelman, de la 

Universitat de París Oest. 16 d’abril de 

2013.

— «La pràctica de la metapsíqui-

ca a Espanya: entre ciència i religió», per 

Mònica Balltondre, de la UAB. 24 d’abril 

de 2013. 

De la ciència a l’imaginari. Una lectura 

científica de Jules Verne

Col·loquis coordinats per Pasqual Bernat, 

del CEHIC-UAB i l’Agrupació Astronò-

mica d’Osona, i en col·laboració amb la 

Xarxa de Biblioteques de la Diputació i  

la Societat Catalana Jules Verne. Les ses- 

sions tingueren lloc a la Biblioteca Sagra-

da Família de Barcelona. 

00 Memoria 2012-2013.indb   446 13/2/17   10:38



So
c

ie
t

a
t

S 
fi

l
ia

l
S

447

— «Una literatura a la recerca 

d’autor. El cas de Jules Verne i la novel·la 

de la ciència». 2 d’octubre de 2012.

— «Viatge al centre de la Terra. 

Un descens trepidant al cor del coneixe-

ment i la ciència del segle xix». 23 d’oc-

tubre de 2012.

— «Els cinc-cents milions de la 

Begum. Ciència, política i utopia». 14 de 

novembre de 2012.

— «París al segle xx. La ciència 

deshumanitzada pren el control». 18 de 

desembre de 2012.

Icones de ciència. La imatge  

del científic a través del cine

En una iniciativa per apropar la història 

de la ciència i els seus debats actuals a tots 

els públics, el XEHC (Xerrades d’Estu- 

diants d’Història de la Ciència), dins el 

programa de Col·loquis de la SCHCT i en 

col·laboració amb el Casal de Joves Palau 

Alòs, organitzà un cicle de cinefòrum amb 

la finalitat de discutir idees recurrents al 

voltant dels científics i de la ciència, com 

la imatge del geni creador, el científic 

solitari aïllat del món, el moment «eure-

ka!», la separació entre ciència teòrica i 

ciència aplicada o el concepte de ciència 

neutra. El cicle estigué format per tres 

sessions dirigides per diversos membres 

del XEHC que presentaren la pel·lícula i 

després conduïren el debat amb el públic 

assistent. Les sessions tingueren lloc al 

Casal de Joves Palau Alòs (Barcelona). 

Les projeccions foren les següents:

— 12 d’abril. Creation (2009), 

de Jon Amiel. Pel·lícula sobre la figura de 

Darwin i la generació de la selecció natu-

ral com a mecanisme per a explicar l’evo-

lució de les espècies. Sessió coordinada 

per Clara Florensa i Laura Valls.

— 3 de maig. Einstein i Eddington 

(2008), de Philip Martin. Film sobre la 

figura d’Einstein i, especialment, sobre el 

moment en què va adquirir una fama 

mundial gràcies a les observacions astro-

nòmiques d’Arthur Eddington. Sessió 

coordinada per Joaquim Berenger i Gus-

tavo Corral.

— 7 de juny. Freud, passió secre

ta (1962), de John Huston. Film que 

explora una part de la vida de Freud i el 

procés en què desenvolupa les tècniques 

de psicoanàlisi. Sessió coordinada per 

Mònica Balltondre, Andrea Graus i Óscar 

Montero Pich. 

Seminaris a Osona

Coordinats per Pasqual Bernat, tingueren 

lloc a la seu de l’Agrupació Astronòmica 

d’Osona (AAO). 

— «De la cuina a la fàbrica. L’ali-

ment industrial i el frau (1850-1930)», 

per Ximo Guillem, de l’IHMC. 6 de no-

vembre de 2012.

— «La revolució industrial i la 

literatura a Catalunya», per Xavier Du-

ran. 12 de febrer de 2013.

— «Catalanistes i tecnòcrates a la 

II República: els enginyers industrials, de 

Barcelona a Núria (passant per Vic)», per 
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Jaume Valentines, de la UPC. 11 de juny 

de 2013.

Altres activitats en què col·labora  

la SCHCT

— XII Trobada d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica. València, 15-18 de no-

vembre de 2012.

— VII Simposi sobre Ensenya-

ment i Història de la Ciència: «Orientació, 

metodologies i perspectives». IEC, 15 i 16 

de març de 2013. Coordinador: Pere 

Grapí.

— Setena Escola de Primavera en 

Història de la Ciència i la Divulgació. 

Institut Menorquí d’Estudis (Maó), 16-18 

de maig de 2013. 

— Lliurament de l’XI Premi An-

toni Quintana i Marí per a treballs de 

recerca de batxillerat, atorgat al treball 

La fàbrica de carburs de Berga, d’Arnau 

Plans, el 16 de novembre de 2012, en el 

marc de la XII Trobada d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica, que tingué lloc a 

l’IHCM López Piñero (València).

Publicacions

Actes d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica, vol. 5 (2012).
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Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

Any de fundació:  1993

Junta Directiva

Presidència: Abel Mariné Font

Vicepresidència: Antoni Mateos Guàrdia

Tresoreria: Sílvia Bañares Vilella

Secretaria: María 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

 Àngels Roura Regincós

 Jordi Salas-Salvadó

 Gemma Salvador Castell

 M. Carme Vidal Carou

Delegat de l’IEC: Damià Barceló Cullerés

Nombre de socis: 271

Activitats

V Congrés Internacional d’Autocontrol  

i Seguretat Alimentària: «Junts, aliments 

amb garantia»

Barcelona, del 17 al 19 d’octubre de 

2012. L’ACCA va compartir aquest pro-

jecte amb les principals empreses agro-

alimentàries de Catalunya i amb els 

professionals que treballen en seguretat 

alimentària, amb la instal·lació d’un 

estand.
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Jornada sobre els avenços científics  

i la revolució al sector alimentari

Organitzada conjuntament amb la Facul-

tat de Veterinària de la Universitat Autò-

noma de Barcelona (UAB), el 20 de no-

vembre de 2012. «Impacte de la recerca 

realitzada des de mitjan segle xx, sobre la 

indústria i la societat del segle xxi», a 

càrrec de David Jou, de la UAB. 

Presentació del llibre: Vi, cos i cervell, 

de Ramon Viader

IEC, 14 de desembre de 2012. S’hi im-

partí la conferència «Llengua artificial i 

vi», a càrrec de Manuel del Valle.

Conferència sobre l’etiquetatge  

dels aliments

IEC, 29 de maig de 2013. «La nova re-

gulació de l’etiquetatge dels aliments a la 

UE: estem preparats per al dia D, el 13 

de desembre de 2014?», a càrrec de Lluís 

González Vaqué, exconseller de la Comis-

sió Europea, membre d’honor de l’ACCA 

i vicepresident de l’Asociación Iberoame-

ricana para el Derecho Alimentario. 

Jornada «La caducitat dels aliments. 

Entre la salut i la seguretat»

IEC, 16 d’abril de 2013. Les ponències 

presentades van ser: «Per què cal fixar 

una data de caducitat o de consum pre-

ferent dels aliments?», a càrrec de Rosau-

ra Farré, catedràtica emèrita de nutrició 

i bromatologia i vocal de l’ACCA; «Aspec-

tes normatius: la data de caducitat dels 

aliments», a càrrec de Patrícia Gosàlbez 

Rafel, de l’Agència Catalana de Seguretat 

Alimentària (ACSA); «Dates de caducitat 

i indústria alimentària», a càrrec d’Agus-

tí Roque, de l’Associació d’Indústries 

d’Alimentació i Begudes de Catalunya 

(AIABECA), i «Data de caducitat: segu-

retat o malbaratament? Visó del consu-

midor», a càrrec d’Anna Burgués, de la 

Federació Nacional de Mestresses de Casa 

- UNAE.

Jornada sobre el malbaratament 

d’aliments i la seguretat alimentària

Barcelona, 17 de juny de 2013. La jorna-

da fou organitzada conjuntament amb 

l’Agència de Salut Pública de Catalunya 

i la Fundació Banc dels Aliments. Inau-

gurada pel conseller de Salut, Boi Ruiz;  

el president de l’ACCA, Abel Mariné, i el 

president de la Fundació Banc dels Ali-

ments de Barcelona, Antoni Sansalvadó, 

inclogué els blocs següents:

— «Les persones en risc d’exclu-

sió i el malbaratament a Catalunya. Situa-

ció actual», presentat per Assumpció 

Roset, comissionada per a la gent gran de 

l’Ajuntament de Barcelona, amb les con-

ferències «Taula per a la distribució gra-

tuïta d’aliments a persones en situació 

d’exclusió», a càrrec de Jaume Forés, de 

l’Institut d’Assistència i Serveis Socials, 

del Departament de Benestar Social i 

Família de la Generalitat de Catalunya; 

«El malbaratament a Catalunya», a càrrec 

d’Elena Bagaria, de l’Agència de Residus 
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de Catalunya, del Departament d’Agri-

cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural de la Generalitat de Cata-

lunya, i «El futur dels fons europeus», a 

càrrec d’Adolfo Tris, del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-

tació i Medi Natural, de la Generalitat de 

Catalunya.

— «La visió dels donants. Com-

partint experiències», presentat per Alfons 

Vilarrasa, de l’ACSA, amb les ponències 

«La cadena de subministraments», a 

càrrec de David Esteller de l’AECOC; «La 

distribució», a càrrec d’Anna Bolet, de 

Caprabo; «La restauració», a càrrec de Marc 

Puig-Pey, de la Fundació Alicia, i «El 

sector productor agroindustrial», a càrrec 

de Ramon Sarroca, de la Federació de 

Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).

— «La visió dels gestors. Com-

partint experiències», presentat per Glòria 

Cugat de l’ACSA, amb les ponències 

«Banc dels Aliments», a càrrec de Jordi 

Peix; «Nutrició Sense Fronteres», a càrrec 

de Mercè Vidal; «Ajuntament de Reus», a 

càrrec de Montse Vilella, i «Distribució 

Solidària d’Aliments de Nou Barris», a 

càrrec de Miquel Feltrer.

— «La visió dels consumidors i el 

seu rol en el malbaratament dels ali-

ments», presentat per Gemma Salvador, 

de l’ACCA. Promoció de la Salut. ASPCAT, 

amb les conferències «ACSA», a càrrec 

d’Emilio Vicente; «UNILEVER», a càr- 

rec d’Ana Palencia, i «Associació de Con-

sumidors», a càrrec d’Anna Burgués, 

d’UNAE.

— «Instruments per reduir el 

malbaratament i promoure l’aprofita-

ment» i presentació de la Guia per a 

l’aprofitament segur del menjar, per 

Carme Clemente, del Banc dels Aliments.

— «Debat sobre el rol dels profes-

sionals de la seguretat alimentària en 

l’aprofitament segur del menjar», a càrrec 

de Francesc Casadesús, dels Serveis Re-

gionals a Lleida (ASPCAT), i Júlia Duran, 

de l’Agència de Salut Pública de Barcelo-

na (ASPB).
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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

Durant el curs 2012-2013, la Societat 

Catalana d’Estudis Hebraics (SCEHB) ha 

publicat amb retard d’uns cinc mesos i 

mig el volum 8 (2012) de la revista Tamid. 

Revista Catalana Anual d’Estudis He

braics, segon volum de la nova sèrie de 

Tamid.

Es continua treballant en la revisió 

del Diccionari Girona. Diccionari hebreu 

moderncatalà. Vocabulari catalàhe 

breu modern, d’unes 22.000 entrades en 

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 fonamental en l’edició 

d’aquesta obra M. Antònia Nogueras. 

Joan Ferrer, secretari de la 

SCEHB, està redactant, amb la col-

laboració de Josep Vicent Niclós i de 

Daniel Ferrer, un Diccionari hebreu bí

bliccatalà, arameu bíbliccatalà. En 

aquest moment ja està redactada tota la 

part aramea i les lletres àlef-nun.

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.

El juliol de 2013 es commemora 

el 750è aniversari de la disputa de Barce-

lona entre rabí Mossé ben Nahman i fra 

Pau Cristià. La SCEHB ha contribuït a la 

celebració d’aquest aniversari de les ma-

neres següents: 

a) Ha col·laborat al llarg del curs 

amb el Museu d’Història de Barcelona en 
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l’organització de la jornada que se celebrà 

en els locals d’aquesta institució el dia 20 

de juny i en la qual van intervenir, entre 

altres investigadors, diversos membres de 

la Societat. 

b) Pere Casanellas va fer una 

conferència en el Ple de la Secció Histò-

rico-Arqueològica del 16 de maig de 2013, 

oberta a tots els membres de l’IEC i a la 

qual van ser invitades també algunes 

persones externes a la institució. 

c) S’han fet gestions per a poder 

publicar un nou volum sobre la disputa 

de Barcelona, que contindrà una intro-

ducció de Pere Casanellas, una bibliogra-

fia extensa i els textos originals hebreu i 

llatí en paral·lel amb la corresponent 

traducció al català. La traducció al cata-

là serà una reedició de la que va publicar 

Eduard Feliu l’any 1985 en un volum 

editat en col·laboració amb Jaume Riera. 

El volum serà editat pel Museu d’Història 

de Barcelona.

Dins del seminari «Histoire mé- 

diévale et moderne des Juifs: sources hé-

braïques, latines, vernaculaires», orga- 

nitzat per la institució Nouvelle Gallia 

Judaica del Centre National de la Re- 

cherche Scientifique, invitat per la direc-

tora d’aquesta institució, Danièle Iancu-

Agou, Pere Casanellas va pronunciar, el 

dia 6 de maig a Montpeller, la conferència 

«Tamid, une revue scientifique catalane 

au service de l’histoire des Juifs au Moyen 

Âge».

La sòcia Esperança Valls ha fet 

una conferència el dia 22 de maig titula-

da «Els manuscrits hebreus de l’Arxiu 

Històric de Girona: una font per a l’estu-

di històric, literari i lingüístic de les co-

munitats jueves catalanes».
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Societat Catalana de Terminologia

Any de fundació: 2008*

Junta Directiva

Presidència: Jaume Martí i Llobet

Vicepresidència: Judit Freixa Aymerich

Secretaria: Ester Bonet Solé

Tresoreria: M. Teresa Miret Mestre

Vocalia: Òscar Aznar Alemany

 Agustí Espallargas Majó

 Miquel-Àngel Sànchez Fèrriz

 Àngels Egea Puigventós

 Elisenda Vilajoliu Galzeran

Delegada de l’IEC: M. Teresa Cabré i Castellví

Nombre de socis: 81

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

Activitats

VII Seminari de Terminologia

Titulat «La nomenclatura química de la 

IUPAC en català» i organitzat amb la col-

laboració de la Facultat de Química (UB) 

i la Societat Catalana de Química, aquest 

seminari tingué lloc a l’Aula Magna Enric 

Casassas de la Facultat de Química i Físi-

ca de la UB, el 16 de novembre de 2012, i 

s’hi impartiren les conferències següents: 

«L’adaptació dels llibres de la IUPAC al 

català», per Salvador Alegret, de l’IEC i 

del Departament de Química de la UAB; 

«Nomenclatura de química orgànica», per 

Àngel Messeguer, de l’IEC i de l’Institut de 

Química Avançada de Catalunya (CSIC); 

«Nomenclatura de química inorgànica», 

per Joaquim Sales, del Departament de 

Química Inorgànica de la UB i la Societat 

Catalana de Química de l’IEC; «Les mag-

nituds, les unitats i els símbols en química 

física», per Josep M. Mestres, del Servei de 

Correcció Lingüística de l’IEC i de la So-

cietat Catalana de Terminologia de l’IEC, 

i «Nomenclatura de química analítica», per 

Òscar Aznar, del Màster en anàlisi química 

de la UB i de la Societat Catalana de Ter-

minologia de l’IEC.
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XI Jornada de la SCATERM

Titulada «La terminologia en el món 

educatiu: didàctica, recursos i estratègies» 

i coorganitzada amb el Col·legi Oficial de 

Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres 

i en Ciències de Catalunya, va tenir lloc a 

la seu d’aquesta entitat, a Barcelona, els 

dies 10 i 11 de maig, en sessions de tar- 

da i de matí, respectivament. Amb un for- 

mat més extens que el d’altres edicions, 

l’XI Jornada va constar de dues confe- 

rències, quatre comunicacions, una taula 

rodona i dos tallers.

Després de les paraules d’inaugu-

ració de la Jornada, es va presentar una 

conferència de Mercè Izquierdo, especialis-

ta en didàctica de les ciències de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona, titulada «La 

difícil recerca de la paraula justa». A con-

tinuació, hi va haver el torn de presentació 

de quatre comunicacions a càrrec d’Albert 

Romaní, lingüista, professor de música i 

expert en música antiga; del grup de tècnics 

i investigadors de l’Institut Universitari de 

Lingüística Aplicada (IULA), format per 

Miquel Cornudella, Ona Domènech, Sílvia 

Grisó i Sílvia Llach; d’Antònia Via, profes-

sora de cicles formatius de química, i de 

Montserrat Serra, del TERMCAT. La taula 

rodona «La terminologia dins i fora de 

l’aula: on i en quin estat la trobem?», que 

va cloure la sessió del divendres a la tar- 

da, va constituir el nucli de reflexió i debat 

de la Jornada. Per a això es va comptar amb 

un moderador —Lluís Payrató, catedràtic 

de lingüística aplicada de la UB—, que va 

introduir i ordenar el debat, i tres convidats 

experts d’àmbits diversos: Aureli Caamaño, 

professor de física i química, com a espe-

cialista en l’ensenyament de les ciències; 

Jaume Ríos, cap editorial de l’Editorial 

Teide, com a especialista en llibres de text 

i preparació de materials didàctics, i Xavier 

Fargas, terminòleg del TERMCAT, com a 

especialista en normalització terminològica. 

En la sessió del matí del dissabte, 

Rosa Estopà, professora de la Universitat 

Pompeu Fabra i membre de l’IULA, va 

presentar el projecte «Jugant a definir la 

ciència», que treballa amb les definicions 

de paraules bàsiques de la ciència amb 

escolars de primer cicle de l’ensenyament 

obligatori, i Joan Mallart, catedràtic de 

didàctica de la UB, presentà la ponència 

«Didàctica del vocabulari general i del 

vocabulari d’especialitat». L’última acti-

vitat va ser un taller impartit per Eva 

Cabrera, planificadora lingüística i pro-

fessora d’aules d’acollida, que va consistir 

en una revisió amb exercicis sobre casos 

pràctics dels recursos en línia que el cos 

de mestres i professors té a l’abast per a 

resoldre dubtes sobre el lèxic i problemes 

lingüístics de qualsevol tipus. 

Publicacions

Butlletí de la Societat Catalana de Ter

minologia (publicació bimestral en 

línia), núm. 32, 33, 34, 35, 36 i 37.

Terminàlia, núm. 6 (desembre 2012); 

núm. 7 (juny 2013)
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