L’acte inaugural del centenari de
di de la biologia i les seves aplicacions.

publicats els darrers cent anys, i també
articles escrits per reconeguts especiaentorn de la biologia i les societats cien-

cents socis, forma part de la Secció de
nombroses seccions. Aquest any 2012
celebrem tant el centenari de la fundació
com els cinquanta anys de la represa de

A continuació, hi va haver tres conferències, presentades per autors d’aquest
volum. La primera va anar a càrrec de
dor de la ciència, titulada «La Societat

Directiu s’han programat més de mitja
dotzena d’actes commemoratius.
El primer va ser la sessió inaugural,
que va tenir lloc el 18 de gener a la seu
centes persones, que van omplir la Sala
Prat de la Riba de gom a gom. L’acte va
ser inaugurat per Salvador Giner, pretisfacció de poder celebrar el centenari
les més dinàmiques pel nombre d’activitats. A continuació, el president de

marasa va repassar la situació al prin-

en el moment d’escriure aquesta
ressenya, rebem plens d’alegria
la noticia que el govern de la
generalitat ha acordat concedir
la creu de sant Jordi a la scb
«per una reconeguda aportació
a la recerca, la divulgació i
la proJecció internacional de
les ciències de la vida des dels
territoris on es parla la nostra

història i als objectius de la Societat, va
donar dades sobre la composició actual
i va presentar els actes commemoratius
del centenari. Tot seguit Francesc Piferrer, vocal de Promoció, va fer un resum
de la història de Treballs de la Societat

«la biologia ha esdevingut molt
rellevant, no solament pels seus
continus avenços, sinó també per
les implicacions en molts àmbits
de la nostra vida quotidiana»

i va presentar el
volum 63, corresponent a l’any 2012, del
qual és l’editor, titulat
gia. Aquest volum, el contingut del qual
està disponible al Portal de Publicacions

llengua»

cipi del segle

xx,

que va portar a la cre-

avui. Ellis Rubinstein, antic editor de
Science i actual president de l’Acadèsegona conferència, titulada «Science
address the world’s challenges in novel
-

món actual poden ser més ben encarats
a força de sumar esforços entre institucions diferents. La tercera conferència,
«

Biomèdica de Barcelona. En un context

Omnis Cellula 28

51

Juny 2012

va donar algunes pautes sobre com fer
més efectiva la recerca, buscant sempre
l’excel·lència. L’acte va ser clausurat per
Josep Maria Martorell, director genetalunya, que, entre d’altres aspectes, va
societat com la nostra que ara pugui celebrar el centenari.
Des d’aquí volem encoratjar els socis
a participar en la resta d’actes del centenari programats per enguany, sobre els
quals es pot trobar informació al web
els qui tenen interès per la biologia a
tatges i participar en les activitats. En
el moment d’escriure aquesta ressenya,
rebem plens d’alegria la notícia que el
Govern de la Generalitat ha acordat con«per
una reconeguda aportació a la recerca,
la divulgació i la projecció internacional de les ciències de la vida des dels
territoris on es parla la nostra llengua».
És engrescador constatar la vitalitat de
la nostra societat a l’inici del seu segon
segle de vida, en un moment en què la
biologia ha esdevingut molt rellevant,
no solament pels seus continus avenços,
sinó també per les implicacions en molts
àmbits de la nostra vida quotidiana. I
Enregistrament de la sessió inaugural:
http://videoteca.iec.cat/entrada.asp?v_id=230
Accés al volum 63:
http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.
do?moduleName=revistes_cientifiques&subModule
Name=&idColleccio=124
Web de la SCB:
http://scb.iec.cat/

Francesc Piferrer

Vocal de Promoció de la Societat
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