
Altres programes de treball

Reports de la recerca a Catalunya

El programa Reports de la recerca a Ca

talunya consisteix en l'elaboració d'es

tudis sectorials sobre Testat de la recerca

a Catalunva. amb relació a la comunitat

científica internacional. a base d'una sè

rie d'informes periòdics sobre cada una

de les àrees en què es pot dividir l'activi

tat científica. El projecte. que s'inicià el

desembre de 1995. divideix els treballs

en l'elaboració d'informes en vint-i-cinc

àrees temàtiques fonamentades en els

àmbits i els subàmbits de la CIRIT. Cada

informe proporciona informació global

sobre els objectius generals de la recer

ca. l'evolució i les tendències. la situació

actual i una anàlisi prospectiva. Inclou

també dades sobre finançament i. en al

guns casos. índexs de productivitat del

sistema de recerca català. El projecte es

realitza amb el suport i la col•laboració

de la CIRIT.

Els informes són confiats a una

persona de prestigi que actua com a di

rector i que compta amb un grup de

col•laboradors. experts tots en l'àrea.

Durant el curs 1998-1999 s'han pre

sentat públicament els informes se

güents:

— Geografia i demografia. Co

ordinadors: Enric Lluch i Abel Albet.

Col•laboradors: Jordi Martí. Hermínia

Pujol. Anna Ribas i Vicenç M. Rosselló.

— Biologia d'organismes i siste

mes. Coordinador: Xavier Bellés. Col•la

boradors: Marina Blas. Joaquim Gosàl-

bez. Xavier Llimona. Enric Macpherson.

Joan Maluquer i Jaume Terradas.

— Pedagogia. Coordinador: Jo

sep Gonzàlez-Agàpito. Col•laboradors: Pi

lar Benejam. Antoni A. Colom. Joan Ma

teo. Joaquim Pèlach i Jaume Sarramona.

— Enginyeria industrial. Coor

dinadors: Gabriel Ferraté i Jaume Pagès.

Col•laboradors: Joaquim Casal. Josep

Coll. Joan Esteve. Albert Mitjà i Jo

sep Anton Planell.

És previst que durant el quart

trimestre de 1999 es presentin pública

ment els informes que falten. que són els

següents: Arquitectura i urbanística:

Art; Dret; Enginyeries agronòmiqnes. de

forest i alimentàries; Enginyeria civil i

enginyeria de la construcció: Filologies

i literatures antigues; Literatura catala

na; Filologia catalana; Filosofia; Psico

logia; Química i Veterinària. Posterior

ment es publicaran tots els reports junts

i s'iniciarà la segona fase. que compor

tarà l'elaboració dels reports del període

1995-2000.
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Jornades científiques

Secció de Ciències i Tecnologia

La urbanística moderna. La construc

ció d'una disciplina. L'experiència ca

talana vs. l'experiència internacional.

15 i 16 d'octubre de 1998. Coordina

dors: Manuel Ribas i Piera. Enric Lluch

i Martín. Ricard Pié i Ninot. Robert Ver

gés i Fernàndez i Oriol Nel•lo i Colom.

En les Jornades hom va voler dis

cutir la importància i l'impacte dels des

envolupaments de la urbanística i de

l'ordenació del territori a Catalunya i a

l'estranger. i aprofundir l'estudi de les

relacions i les influències mútues que

presenten. en tres camps diversos: en

primer lloc. els plans i projectes inicials

de modernització de la ciutat industrial i

les formulacions modernes de l'urbanis

me de principis de segle: en segon lloc. el

renaixement de l'interès per l'ordenació

del territori i les preocupacions ambien

tals. i. finalment. l'impacte català en el

debat internacional sobre la construcció

i la reconstrucció de la ciutat contem

porània.

El programa de les Jornades fou

el següent:

Sessió I: «Una interpretació com

prensiva de l'evolució del pensament ur

banístic i territorial a Catalunya». Confe

renciants: Ricard Pié i Ninot. arquitecte.

de la Universitat Politècnica de Catalu

nya. i Manuel Ribas i Piera. arquitecte i

membre de l'IEC.

Sessió II: «L'impacte en el nai

xement de la disciplina». Conferen

ciant: Christiane Collins-Crasemann.

historiadora de la urbanística. i Giorgio

Piccinato. arquitecte. de la Universitat

Roma 3.

Sessió III: «El sorgiment del de

bat ambiental». Conferenciants: Jolm

Celecia. biòleg. de la Divisió de Ciències

Ecològiques de la UNESCO.

Sessió IV: «Construcció i recons

trucció de la ciutat contemporània». Con

ferenciants: Eduardo Leira. arquitecte. i

David Mangin. arquitecte. de l'Escola

d'Arquitectura de Versalles.

Secció Filològica

Simposi Pompeu Fabra. 26 i 27 de no

vembre de 1998. Coordinador: Joan A.

Argenter. president de la Secció Filològi

ca de l'Institut d'Estudis Catalans.

En aquestes Jornades es va ana

litzar objectivament l'obra de Pompeu

Fabra atenent el context històric. les dis

ciplines lingüístiques i el desenvolupa

ment posterior de la planificació lingüís

tica. en el seu doble vessant teòric i

aplicat. i també les experiències contem

porànies dunes altres comunitats lin

güístiques. També s'hi va avaluar l'obra

de Fabra en el seu context local i inter

nacional amb relació a uns objectius

lingüístics i polítics determinats. i es va

reflexionar sobre la vigència de la codifi-
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cació fabriana i sobre la funció actual i

la projecció de futur de la institució

acadèmica. Les Jornades també van re

presentar un homenatge de reconei

xença a qui de llavors ençà ha rebut el

tractament de Mestre.

El programa de les Jornades fou

el següent:

Sessió I.

— «L'aportació de Pompeu Fa

bra a la fonètica històrica catalana». a

càrrec de Joseph Gulsov. de la Universi

tat de Toronto (Canadà).

— «Fabra. entre la contestació i

la institucionalització». a càrrec de Jo

sep Murgades. de la Universitat de Bar

celona.

— «Fabra i les illes Balears». a

càrrec de Joan Miralles. de la Universitat

de les Illes Balears.

— « Fabra i el País Valencià». a

càrrec d'Antoni Ferrando. de la Univer

sitat de València.

Sessió II.

— «Sentit de la codificació fa

briana entre els escriptors». a càrrec de

Carles Miralles. de la Universitat de Bar

celona.

— «L obra de Fabra: entre la te

oria i les experiències concretes de codi

ficació lingüística». Coordinador: Lluís

B. Polanco. de la Universitat de Valèn

cia. Ponents: Jean-Claude Boulanger. de

la Universitat Laval (Quebec); Anthony

E. Crowlev. de la Universitat de Man-

chester (Regne Unit); Xavier Lamuela.

de la Universitat de Tolosa lo Mirall<

(Occitània). i Paul Videsott. de la Uni

versitat d'Innsbruck (Àustria).

— «Passat. present i futur de les

codificacions lingüístiques: les persones i

les institucions». Coordinador: Joan A.

Argenter. de la Universitat Autònoma de

Barcelona. Ponents: Moshe Nahir. de la

Universitat de Manitoba (Canadà); Hen-

rike Knorr. d'Euskaltzaindia (País Basc).

i Kas Deprez. de la Universitat d'Anvers

(Bèlgica).

— Imatges de Pompeu Fabra.

— «Presentació de l'edició facsí

mil de la Miscel•lània Fabra». a càrrec

d'Antoni M. Badia. de la Universitat de

Barcelona.

Secció de Filosofin i Ciències Socials

Els límits de l'esport: el doping del do

patge. 17 i 18 de junv. Coordinador: Mi

quel de Moragas i Spà.

Les Jornades varen fer una anàli

si des de la pluridisciplinarietat del con

cepte ètic de dopatge en si mateix i in

fluenciat per les característiques de la

societat actual.

EI programa de les Jornades fou

el següent:

— Conferència inaugural: «El do

patge i l'esport en la societat actual». a

càrrec d'Otto Sehantz. de la Universitat

Marc Bloch d'Estrasburg (França).

Sessió I. «Què significa dopar-

se? Aspectes mèdics i normatius del do

patge».



— «Polítiques d'antidopatge. Les

noves línies d'actuació després de la reu

nió de Lausana sobre dopatge». a càrrec

de Barrie Houlihan. de la Universitat de

Loughborough (Regne Unit).

— «L'eficàcia dels controls an-

tidopatge». a càrrec de Jordi Segura.

membre de la Comissió Mèdica del Co

mitè Olímpic Internacional.

— «Els límits de la medicina es

portiva». a càrrec d'Esteban Gorostiaga.

membre de la Comissió Mèdica del Co

mitè Olímpic Espanyol.

— «La nova llei de l'esport a Ca-

talunva i el dopatge». a càrrec de Josep

Anton Gutiérrez. responsable de la medi

cina de l'esport a la Direcció General

d'Esports de la Generalitat de Catalunya.

— «El calendari esportiu. L'es

forç de l'alta competició i la resistència

del cos humà». a càrrec de Guillermo

Pérez. sotsdirector del Centre d'Alt Ren

diment de Sant Cugat.

Sessió II. «Aspectes sociològics i

humanístics».

— «L'ètica i el dopatge». a càr

rec de Jim Parry. de la Universitat de

Leeds (Regne Unit).

— «L'atleta i la pressió de l'alta

competició». a càrrec de Jaume Cruz.

catedràtic de Psicologia de l'Esport de la

Universitat Autònoma de Barcelona.

— «Esport mediàtic i especta

cle: què ens en queda. de l'esport?». a

càrrec de Miquel de Moragas. director

del Centre d'Estudis Olímpics i de l'Es

port de la Universitat Autònoma de Bar

celona.

— «La colonització econòmica

de l'esport. La pèrdua d'autonomia i

el dopatge». a càrrec de Klaus Heine-

mann. de la Universitat d'Hamburg (Ale

manya).

— «Les organitzacions europees

davant el control antidopatge. a càrrec

de Jaume Andreu. cap de la Unitat d'Es

ports de la Direcció General X de la Co

missió Europea.

Sessió III. «Els esportistes i el do

patge».

— «Quan es pot castigar un

atleta per dopatge?». a càrrec de Lauri

Tarasti. membre de la Comissió d'Es

port i Dret del Comitè Olímpic Interna

cional.

— Taula rodona d'esportistes.
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