
Intervencions institucionals

Visitants il.lustres

Durant el curs 2007-2008, han visitat l’Institut d’Estudis Catalans, per ordre cronològic:

• Albert Osterhaus, veterinari i viròleg, identificador del virus de la influença aviària i els

virus H5N1 i H7N7 de la influença humana.

• Joan Trullén, secretari general d’Indústria del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç

del Govern espanyol.

• Pasqual Maragall i Mira, antic president de la Generalitat de Catalunya.

• Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona.

• Agostino Paravicini, president honorífic de la Unió Acadèmica Internacional.

• Bernat Sòria, ministre de Sanitat i Consum del Govern espanyol.

• Edward O. Wilson, entomòleg, professor honorari i conservador del Departament

d’Entomologia del Museu de Zoologia Comparativa de la Universitat Harvard (Estats

Units d’Amèrica).

• Carles Pedrós-Alió, de l’Institut de Ciències del Mar del Consell Superior d’Investiga-

cions Científiques (CSIC).

• Madeline Caviness, presidenta honorària de la Unió Acadèmica Internacional.

• Jacek Wierzchos, de la Universitat de Lleida.

• Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de

Catalunya.

• Josep Piqueras, de l’Hospital de la Vall d’Hebron.

• Milton da Costa, president de la Federació Europea de Societats de Microbiologia

(FEMS).

• Marta Cavazza, professora associada d’història de la ciència de la Universitat de Bo-

lonya (Itàlia).

• Rosa Domènech, alcaldessa de Calaceit.

• Gurutz Jauregui, expert en dret constitucional, acadèmic de Jakiunde (Acadèmia de les

Ciències, de les Arts i de les Lletres del País Basc).

• José María Asua, expert en enginyeria química, acadèmic de Jakiunde (Acadèmia de les

Ciències, de les Arts i de les Lletres del País Basc).

• Kepa Bilbao, secretari de Jakiunde (Acadèmia de les Ciències, de les Arts i de les Lle-

tres del País Basc).

• Jordi Pujol i Soley, antic president de la Generalitat de Catalunya.
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• Cai Puigdefàbregas, de la Universitat de Trondheim (Noruega) i la Universitat de

Barcelona.

• Ramon Folch, president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya

(UPC).

• Joan Lluís Torres, conseller de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut del Consell In-

sular de Menorca.

• Michael L. Golden, director de la divisió Soil Survey.

• Luis A. Hernández, científic de sòls i cap del Servei de Conservació de Recursos Natu-

rals del Departament d’Agricultura del Govern nord-americà (NRCS-USDA).

• Lynn Margulis, de la Universitat de Massachusetts a Amherst i membre de l’Acadèmia

Nacional de Ciències dels EUA.

Assistència a actes, visites i missions institucionals

• Assistència del president de l’IEC a la reunió del Patronat de la Biblioteca Nacional

(Madrid). 6 de setembre de 2007.

• Inauguració a càrrec del president de l’IEC del Simposi Internacional d’Acústica Musi-

cal 2007 (ISMA 2007), amb el lema «El disseny científic d’instruments musicals: una

eina per a preservar i millorar el nostre patrimoni musical». El simposi, organitzat per

un comitè encapçalat per l’enginyer industrial Joaquim Agulló, membre de l’IEC i ca-

tedràtic d’Enginyeria Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), va

celebrar-se del 9 al 12 de setembre de 2007.

• Ofrena floral al monument a Rafael Casanova amb motiu de la Diada Nacional. El

president de l’IEC i una representació de membres i treballadors de l’Institut dipo-

siten l’ofrena floral al monument a Rafael Casanova de Barcelona. 11 de setembre

de 2007.

• Inauguració de l’exposició del Centenari, «L’Institut d’Estudis Catalans, 1907-2007.

Un segle de cultura i ciència als Països Catalans», amb la intervenció del president de

l’IEC i del president de la Societat Estatal de Commemoracions Culturals (SECC), José

García-Velasco. També hi participà el president de la Comissió Executiva del Centena-

ri. 12 de setembre de 2007.

• Acte d’obertura a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona del IX Congrés Espanyol

de Sociologia, «Poder, cultura i civilitzacions», en què el president de l’IEC pronuncià

la conferència inaugural. 13 de setembre de 2007.
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• Assistència, en representació del president de l’IEC, del secretari científic, Ricard Guer-

rero, a la inauguració del curs acadèmic 2007-2008 al sistema universitari català, or-

ganitzada per la Universitat Rovira i Virgili. 14 de setembre de 2007.

• Assistència del president de l’IEC a la roda de premsa de presentació del programa li-

terari de la Fira del Llibre de Frankfurt 2007, a la Biblioteca de Catalunya. 18 de se-

tembre de 2007.

• Assistència, en representació del president de l’IEC, del vicepresident Salvador Alegret

a la reunió del Consell de Direcció del Premi Ramon Margalef. 19 de setembre de 2007.

• Emissió del documental IEC. Cent anys de ciència i cultura catalanes, coproduït per

l’Institut d’Estudis Catalans i Televisió de Catalunya a través d’Orbita Max, en el marc

del conveni de col.laboració signat el setembre de l’any passat amb motiu del Centena-

ri. 20 de setembre de 2007.

• Assistència del president de l’IEC a la recepció oferta per l’alcalde de Barcelona, Jordi

Hereu, amb motiu de les festes de la Mercè. 21 de setembre de 2007.

• En el marc del II Congrés Forestal Català, participació del secretari general com a mo-

derador del bloc de ponències sobre botànica, ecologia i genètica (Tarragona, 25-28 de

setembre). 26 de setembre de 2007.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte d’inauguració de l’exposició «Biblioteca de

Catalunya. Cent anys. 1907-2007». 27 de setembre de 2007.

• Inauguració a València de l’exposició itinerant «L’Institut d’Estudis Catalans, 1907-

2007. Un segle de cultura i ciència als Països Catalans». L’exposició, ubicada al Recto-

rat de la Universitat de València, és visitable del 26 de setembre al 28 d’octubre de

2007. 1 d’octubre de 2007.

• Visita de l’expresident de la Generalitat de Catalunya Pasqual Maragall, acompanyat

del president de l’IEC, per l’exposició «L’Institut d’Estudis Catalans, 1907-2007. Un

segle de cultura i ciència als Països Catalans», ubicada a la Casa de Convalescència.

2 d’octubre de 2007.

• Presentació a càrrec del president de l’IEC del curs 2007-2008 de l’Aula d’Extensió

Universitària de la Gent Gran de Sant Quirze del Vallès, dedicat a la commemoració

del Centenari de l’IEC. La conferència inaugural, «Cent anys d’història de l’IEC», fou

a càrrec del membre de la Secció Històrico-Arqueològica Albert Balcells. 2 d’octubre

de 2007.

• Celebració de la Fira del Llibre de Frankfurt, en què la cultura catalana ha estat la con-

vidada d’honor. Tretze membres de l’Institut, encapçalats pel president, Salvador Gi-

ner, i els vicepresidents, Salvador Alegret i Antoni Riera, integren la representació de

l’IEC. 9-14 d’octubre de 2007.
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• En el marc de la Fira del Llibre de Frankfurt, participació del president de l’IEC en la

taula rodona «Els accents de la literatura catalana». 10 d’octubre de 2007.

• En el marc del Seminari Permanent de Cultura Jurídica, organitzat per la Facultat de

Dret de la Universitat de Girona, conferència inaugural del curs 2007-2008 a càrrec del

president de l’IEC, amb el títol «El geni jurídic català». 16 d’octubre de 2007.

• El president de l’IEC recull el guardó amb què la Cambra Oficial de Comerç, Indústria

i Navegació de Barcelona distingeix l’IEC en l’any del Centenari. 17 d’octubre de 2007.

• Presidència de Salvador Giner en l’acte de presentació dels volums i-xxv de l’Arxiu de

Textos Catalans Antics, coeditat per l’IEC i la Facultat de Teologia de Catalunya. L’ac-

te comptà amb la presència de l’arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, i del

president honorífic de la Unió Acadèmica Internacional Agostino Paravicini. 18 d’oc-

tubre de 2007.

• Inauguració del cicle «Conferències magistrals del curs 2007-2008», amb la conferència

«La recerca biomèdica a Espanya. El vessant del pacient», a càrrec del ministre de Sani-

tat i Consum, Bernat Sòria. El cicle és organitzat per la Secretaria Científica de l’IEC i en-

guany es duu a terme sota el patrocini de la Fundació SIS, del Grup Novartis. 23 d’octu-

bre de 2007.

• Inauguració a càrrec del president de l’IEC del Simposi Internacional sobre el Català al

Segle XX, organitzat per la Secció Filològica els dies 24, 25 i 26 d’octubre de 2007.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte de lliurament dels XXXVI Premis Octubre.

27 d’octubre de 2007.

• Inauguració del curs 2007-2008 de l’Institut d’Estudis Catalans. 29 d’octubre de 2007.

• Participació del president de l’IEC en la reunió internacional de treball sobre el projecte

de la Unió Acadèmica Internacional «La dignitat de la persona humana», amb la ponèn-

cia «Civic Dignity: On the Internationalization of Citizenship». 1-4 de novembre de 2007.

• Participació del president de l’IEC en l’acte de commemoració del setanta-cinquè ani-

versari de les Normes de Castelló, celebrat a la Universitat Rovira i Virgili. 6 de no-

vembre de 2007.

• Presidència de Salvador Giner en la jornada «Neologia terminològica: el tractament

dels manlleus» (Espai Terminològic 2007), celebrada a la seu de l’IEC pel Centre de

Terminologia TERMCAT. 7 de novembre de 2007.

• Participació del president de l’IEC en l’obertura a l’IEC de la jornada del TERMCAT

«Neologia terminològica: el tractament dels manlleus» (Espai Terminològic 2007), or-

ganitzada per l’IEC i la Secretaria de Política Lingüística. 7 de novembre de 2007.

• Inauguració a càrrec del president de l’IEC de l’exposició itinerant del Centenari a la

Universitat de les Illes Balears. 8 de novembre de 2007.
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• Participació del secretari general en l’acte d’inauguració a l’IEC de les Jornades sobre

el Canvi Climàtic a l’Europa Mediterrània «El litoral i les àrees de muntanya», amb la

conferència inaugural, «Els efectes directes i indirectes del canvi climàtic a la Medi-

terrània», organitzades per l’Institut d’Estudis Catalans i el Consell Assessor per al Des-

envolupament Sostenible de Catalunya. 8 de novembre de 2007.

• Assistència del president de l’IEC i del vicepresident Salvador Alegret a l’acte d’in-

vestidura a Palma d’Antoni M. Badia i Margarit, membre de la Secció Filològi-

ca, com a doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears. 8 de novembre

de 2007.

• En el marc del VII Simposi Internacional d’Antropologia Viària, «Seguretat i civisme:

el gran repte de l’espai viari», organitzat per la Fundació Abertis al Palau de la Música

Catalana, conferència a càrrec del president de l’IEC. 9 de novembre de 2007.

• Assistència del president de l’IEC a la Conferència General del Consell Interuniversita-

ri de Catalunya. 12 de novembre de 2007.

• En el marc de la Setmana de la Ciència 2007, presidència de Salvador Giner en l’acte

de presentació a l’IEC del llibre Las ciencias de lo artificial, de Herbert A. Simon, or-

ganitzat per l’Institut de Dret i Tecnologia (IDT-UAB). 12 de novembre de 2007.

• Participació del president de l’IEC en l’acte d’obertura de la vuitena edició del TSIUC,

sota el lema «Els dipòsits d’e-informació», organitzat pel Centre de Supercomputació

de Catalunya (CESCA). 13 de novembre de 2007.

• Primera jornada d’homenatge a Ramon Aramon i Serra en el centenari de la seva nai-

xença, «Aramon i l’Institut», copresidida pel president de l’IEC i pel conseller de la Vi-

cepresidència de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Carod-Rovira. 13 de novem-

bre de 2007.

• Presidència del vicepresident Antoni Riera en l’acte de presentació de la medalla oficial

del Centenari de l’Institut d’Estudis Catalans i del llibre Les monedes de 30 sous ma-

llorquins de 1821, de Jaume Boada i Salom, organitzat per la Societat Catalana d’Es-

tudis Numismàtics. 14 de novembre de 2007.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte d’obertura de l’Any Rodoreda, amb l’estrena

oficial de l’adaptació teatral de La plaça del Diamant. 15 de novembre de 2007.

• Presidència, en representació del president de l’IEC, del secretari general en la sessió

inaugural del curs 2007-2008 de la Institució Catalana d’Història Natural, amb la con-

ferència «Consilience: the unity of knowledge», a càrrec d’Edward O. Wilson, professor

honorari i conservador del Departament d’Entomologia del Museu de Zoologia Com-

parativa de la Universitat Harvard (EUA) i Premi Internacional Catalunya 2007. 15 de

novembre de 2007.
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• Cicle «Conferències magistrals del curs 2007-2008», organitzat per la Secretaria Cien-

tífica: «Lectura dramatitzada de l’obra de teatre Oxigen», de Carl Djerassi i Roald

Hoffmann. 19 de novembre de 2007.

• Cicle «Conferències magistrals del curs 2007-2008»: «Genòmica marina», a càrrec de

Carles Pedrós-Alió (Institut de Ciències del Mar, CSIC, Barcelona). 21 de novembre

de 2007.

• Presència de l’Institut d’Estudis Catalans al Saló del Llibre de Barcelona 2007. Com en

l’anterior edició, compartí un estand amb l’Euskaltzaindia (Acadèmia de la Llengua

Basca) i el Consello da Cultura Galega. 21-25 de novembre de 2007.

• Assistència, en representació del president de l’IEC, del secretari general a l’acte de lliu-

rament dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya (lliurament,

entre d’altres, a Ricard Torrents i Bertrana, membre de la Secció de Filosofia i Ciències

Socials). 24 de novembre de 2007.

• Visita del president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, acompanyat del pre-

sident de l’IEC, per l’exposició del Centenari. 27 de novembre de 2007.

• Segona jornada d’homenatge a Ramon Aramon i Serra en el centenari de la seva naixença,

«Aramon i la filologia», presidida pel president de l’IEC i amb la participació de l’antic

conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya Max Cahner. 28 de novembre de 2007.

• Acte de lliurament a Caixa Catalunya de l’XI Premi Catalunya d’Economia 2007 de

la lxxvi edició del Cartell de premis i borses d’estudi de l’Institut d’Estudis Catalans.

28 de novembre de 2007.

• Roda de premsa a l’Institut de presentació de l’Any Oliba 2008, presidida per Salvador

Giner. 29 de novembre de 2007.

• En el marc dels actes de commemoració del Centenari de l’IEC organitzats pel Consell

de Mallorca, conferència del president de l’IEC, amb el títol «El centenari de l’Institut

d’Estudis Catalans». 29 de novembre de 2007.

• Amb motiu del Centenari de l’IEC, conferència del president de l’IEC a la seu del Grup

d’Estudis Sitgetans. 30 de novembre de 2007.

• En el marc de l’acte de lliurament dels Premis de l’Obra del Ballet Popular, celebrat a

l’Auditori de Barcelona, el membre de la Secció Històrico-Arqueològica Romà Escalas

recull, en representació del president de l’IEC, el guardó a les iniciatives renovadores en

el camp de la sardana i música per a cobla. 1 de desembre de 2007.

• Celebració a l’IEC de les Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques, orga-

nitzades per l’Observatori de la Recerca. 3-5 de desembre de 2007.

• Participació del president de l’IEC en l’acte celebrat a l’Institut de presentació del cen-

tre d’informació OMS/ICO sobre el VPH i el càncer de cèrvix. 4 de desembre de 2007.
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• Assistència, en representació del president de l’IEC, del vicepresident Salvador Alegret

a l’acte de lliurament a l’Auditori del VINSEUM del I Premi i Beca Emili Giralt i Ra-

ventós - Cultures del Vi, del qual el president de l’IEC és membre del jurat. 4 de de-

sembre de 2007.

• Inauguració a càrrec del president de l’IEC de l’exposició itinerant del Centenari a la

seu de l’Institut Menorquí d’Estudis, en un acte organitzat juntament amb el Consell

Insular de Menorca. 5 de desembre de 2007.

• Novè cicle de conferències sobre els premis Nobel, organitzat per la Secretaria Científi-

ca de l’IEC, del 10 al 13 de desembre de 2007:

• Primera conferència, sobre el Nobel de Literatura: «Doris Lessing o el triomf de la

lectura», a càrrec de Marta Pessarrodona, poeta i traductora, coordinada per la So-

cietat Catalana de Llengua i Literatura.

• Segona conferència, sobre el Nobel de Física concedit a Albert Fert i Peter Grünberg:

«La magnetoresistència gegant o l’art de manipular l’espín», a càrrec de Xavier Bat-

lle, del Departament de Física Fonamental i de l’Institut de Nanociència i Nanotecno-

logia de la Universitat de Barcelona, coordinada per la Societat Catalana de Física.

• Tercera conferència, sobre el Nobel de Fisiologia o Medicina concedit a Mario R. Ca-

pecchi, Martin J. Evans i Oliver Smithies: «Manipulacions genètiques amb cèl.lules

mare embrionàries que obren camí a la teràpia gènica», a càrrec de Jaume Reventós,

del Grup de Recerca Biomèdica de l’Hospital de la Vall d’Hebron i president de la So-

cietat Catalana de Biologia, coordinada per la Societat Catalana de Biologia.

• Quarta conferència, sobre el Nobel de Química concedit a Gerhard Ertl: «Nous

avenços en catàlisi i superfícies sòlides», a càrrec de Jordi Llorca, de l’Institut de Tèc-

niques Energètiques de la Universitat Politècnica de Catalunya, coordinada per la

Societat Catalana de Química.

• Presidència del vicepresident Antoni Riera en la conferència organitzada per la Secció

Històrico-Arqueològica «Oltre la grata: nuove indagini sulla tomba di S. Paolo a Roma»,

a càrrec de Giorgio Filippi, arqueòleg, conservador dels Museus Vaticans i director de les

excavacions a la basílica de Sant Pau Extramurs. 10 de desembre de 2007.

• Tercera jornada d’homenatge a Ramon Aramon i Serra en el centenari de la seva nai-

xença, «Aramon i la seva actuació cívica», presidida pel president del Parlament de Ca-

talunya, Ernest Benach. 11 de desembre de 2007.

• Presidència de Salvador Giner en l’acte de lliurament del sisè Premi Barcanova de Li-

teratura Infantil i Juvenil, celebrat a l’Institut. 12 de desembre de 2007.

• Assistència del secretari general a la 57a Nit de Santa Llúcia, organitzada per Òmnium

Cultural a Reus. 14 de desembre de 2007.
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• La Presidència de l’IEC organitza l’acte de presentació de l’obra Democràcia contra dic-

tadura: Escrits polítics, 1915-1960, de Lluís Nicolau d’Olwer, a càrrec de Josep M. Ca-

sasús, membre de l’IEC; Marta Pessarrodona, poeta i biògrafa, i Albert Balcells, mem-

bre de l’IEC i editor de l’obra, presidit per Salvador Giner. 14 de desembre de 2007.

• Presidència del vicepresident Salvador Alegret en l’acte d’inauguració al campus de

Bellaterra de la jornada «Nanobiosensors per a aplicacions biomèdiques», organitzada

per la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Aragó. 19 de desembre de 2007.

• Presidència de Salvador Giner en l’acte de lliurament de la cinquena edició del Premi

Estrella Casas i Costa, de la Fundació Estrella Casas i Costa - Manuel Parés i Maicas, a

l’IEC. 19 de desembre de 2007.

• Dinar amb els membres i el personal amb motiu de les festes de Nadal de l’any del pri-

mer centenari de l’IEC, a l’Hotel Ritz de Barcelona. 20 de desembre de 2007.

• En el marc del novè cicle sobre els premis Nobel, organitzat per la Secretaria Científi-

ca de l’IEC, cinquena conferència, sobre el Nobel d’Economia concedit a Leonid Hur-

wicz, Eric S. Maskin i Roger B. Myerson, a càrrec de Xavier Calsamiglia, del Departa-

ment d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, i coordinada per la

Societat Catalana d’Economia, amb el títol «El disseny de mecanismes econòmics com

a eina d’enginyeria social». 20 de desembre de 2007.

• Assistència del president de l’IEC a la presentació del documental Bucarest, la memò-

ria perduda, d’Albert Solé, sobre Jordi Solé Tura, documental en què va participar. 14 de

gener de 2008.

• Inauguració a càrrec del president de l’IEC de l’exposició itinerant del Centenari al

Claustre de l’Ajuntament d’Eivissa. 15 de gener de 2008.

• Roda de premsa a l’IEC, presidida per Salvador Giner, de presentació de l’estudi Anà-

lisi del metabolisme energètic de l’economia catalana (AMEEC), encarregat per la Ge-

neralitat de Catalunya a l’Institut d’Estudis Catalans i coordinat pel Consell Assessor

per al Desenvolupament Sostenible. 16 de gener de 2008.

• En el marc del novè cicle sobre els premis Nobel, organitzat per la Secretaria Científi-

ca de l’IEC, sisena conferència, sobre el Nobel de la Pau concedit a Al Gore i el Grup

Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic, a càrrec de Josep Enric Llebot,

del Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona, i coordinada per

la Institució Catalana d’Història Natural, amb el títol «Per què el canvi climàtic és una

veritat incòmoda?». 16 de gener de 2008.

• Presentació de la traducció al català del llibre Bioquímica, de Jeremy M. Berg, John L.

Tymoczko i Lubert Stryer, en un acte organitzat per la Secretaria Científica. 17 de ge-

ner de 2008.
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• Acte de signatura del document de cessió a l’IEC de la correspondència de l’escriptor i

membre de la Secció Filològica Josep Vallverdú amb Jordi Rubió i Balaguer, mantin-

guda de 1948 a 1980. 18 de gener de 2008.

• Signatura del conveni de col.laboració entre l’IEC i la Biblioteca Virtual Miguel de

Cervantes, en la qual s’allotjarà un portal amb obres i materials de l’IEC. 21 de gener

de 2008.

• Roda de premsa a l’Institut de balanç i cloenda del I Centenari de l’Institut d’Estudis

Catalans, sota la presidència del president de l’IEC, acompanyat del president de la Co-

missió Executiva del Centenari, Antoni Riera. 23 de gener de 2008.

• Sessió de clausura del I Centenari de l’Institut d’Estudis Catalans, a la Sala Prat de la

Riba de l’IEC, amb la presència del conseller de Cultura de la Generalitat de Catalu-

nya, Joan Manuel Tresserras. La conferència de cloenda fou a càrrec del membre de

l’IEC Antoni Serra i Ramoneda, amb el títol «L’aportació de les ciències socials al

coneixement». 23 de gener de 2008.

• Assistència a Madrid del vicepresident Antoni Riera a la reunió de l’Assemblea General

del Comitè Espanyol de Ciències Històriques. 24 de gener de 2008.

• Presidència del president de l’IEC i del conseller de Política Territorial i Obres Públi-

ques, Joaquim Nadal, en l’acte de presentació a l’IEC del volum Les cartes portolanes:

La representació medieval d’una mar solcada, de Ramon J. Pujades i Bataller. 24 de

gener de 2008.

• En el marc del vint-i-cinquè aniversari de l’Associació de Publicacions Periòdiques en

Català, assistència del vicepresident Salvador Alegret a la Nit de les Revistes, en què es

féu lliurament dels Premis APPEC. 24 de gener de 2008.

• Dinar del president de l’IEC i dels presidents de les acadèmies del Consell Interacadè-

mic de Catalunya amb la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Mont-

serrat Tura. 25 de gener de 2008.

• Celebració a l’IEC del I Seminari de la Llengua de Signes Catalana, organitzat per

l’IEC i la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA). 25 i 26 de gener

de 2008.

• En el marc del congrés internacional «La Junta para Ampliación de Estudios e Investi-

gaciones Científicas en su centenario», Josep Maria Camarasa pronuncia, en represen-

tació del president de l’IEC, la ponència «La JAE y el Institut d’Estudis Catalans

(1907-1939)». 6 de febrer de 2008.

• Obertura a càrrec del president de l’IEC de la jornada d’homenatge a D. I. Mendeléiev

en el centenari de la seva mort, organitzada per la Societat Catalana de Química en

col.laboració amb la Secció de Ciències i Tecnologia. 6 de febrer de 2008.
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• En el marc del I Cicle de Pensadors Ambientals, organitzat per l’Institut del Territori a

València, conferència de Joandomènec Ros, secretari general de l’IEC i catedràtic d’E-

cologia de la UB, amb el títol «Ramon Margalef». 7 de febrer de 2008.

• Cicle «Conferències magistrals del curs 2007-2008»:

— Conferència «A vida no limite e as suas aplicações biotecnológicas», a càrrec de Mil-

ton da Costa, de la Universitat de Coïmbra (Portugal). 7 de febrer de 2008.

— Conferència «Modelos de negocio de las revistas de acceso abierto», a càrrec de M.

Francisca Abad, de la Universitat de València. El mateix dia, presentació de Manus-

cript CentralTM Feature Highlights (gestió digital d’articles), a càrrec de David H. Tho-

mas, de ScholarOne-Thomson (Londres). 8 de febrer de 2008.

• Assistència, en representació del president de l’IEC, del vicepresident Salvador Alegret

a l’acte de lliurament a l’Institut d’Estudis Catalans del guardó Socarrat Major 2008,

que atorga l’Associació Cultural Socarrats, de Vila-real. 9 de febrer de 2008.

• En representació del president de l’IEC, el vicepresident Salvador Alegret obre la sessió

inaugural de la Societat Catalana de Biologia corresponent al curs 2007-2008. La con-

ferència inaugural, «Grans reptes ètics de la biologia», fou a càrrec del M. Hble. Sr. Jor-

di Pujol. 13 de febrer de 2008.

• En el marc de la segona edició del cicle «Ciència i envelliment», organitzat per la Re-

sidència d’Investigadors CSIC - Generalitat de Catalunya i la Federació d’Associacions

de Gent Gran de Catalunya (FATEC), conferència del president de l’IEC, amb el títol

«Envelliment, democràcia i estat del benestar». 18 de febrer de 2008.

• En el marc del dinovè curs de l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Ba-

dalona, conferència del president de l’IEC, amb el títol «Present i futur de Catalunya».

19 de febrer de 2008.

• Roda de premsa a l’IEC de presentació del Primer Fòrum de Sociologia a Barcelona (se-

tembre de 2008). A l’acte, hi assistiren el president de l’IEC; el president de l’Associació Ca-

talana de Sociologia, Oriol Homs; el president de l’Associació Internacional de Sociologia

(en anglès, ISA), Michel Wieviorka, i el vicepresident de la Federació Espanyola de Socio-

logia i president del Comitè Organitzador, Arturo Rodríguez Morató. 26 de febrer de 2008.

• Organització de l’IEC amb l’Institut Europeu de la Mediterrània i l’Institut Cartogràfic de

Catalunya de la presentació a la seu de la Fundació Bartolomé March, a Palma, del vo-

lum Les cartes portolanes: La representació medieval d’una mar solcada, de Ramon J.

Pujades i Bataller. Participació del president de l’IEC en la taula. 28 de febrer de 2008.

• Presidència de Salvador Giner en l’acte de presentació a l’Institut de l’obra Fer llum,

d’Augusto Jurado, editada per Publicacions de l’Abadia de Montserrat i la Fundació

Endesa. 4 de març de 2008.
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• Acte acadèmic en homenatge a Lluís Solé i Sabarís, antic membre de la Secció de Cièn-

cies de l’IEC, en el centenari del seu naixement, organitzat per la Secció de Ciències i

Tecnologia i la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, a la Facultat de Geolo-

gia de la Universitat de Barcelona. 5 de març de 2008.

• Acte de donació a la biblioteca de la Secció Filològica de l’IEC del fons de Jaume Aymà

i Mayol. 5 de març de 2008.

• Dins del cicle «Conferències magistrals del curs 2007-2008», conferència de Marta Ca-

vazza (Universitat de Bolonya), amb el títol «Laura Bassi e Giuseppe Veratti, una cop-

pia “elettrica” nell’Italia dei Lumi». 5 de març de 2008.

• Presidència del president de l’IEC en la sessió en memòria d’Oriol de Bolòs, que fou

membre de la Secció de Ciències Biològiques i de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts

de Barcelona. L’acte, celebrat a l’Institut, fou organitzat conjuntament amb la Reial

Acadèmia. 11 de març de 2008.

• Signatura del conveni marc entre l’IEC i la Fundació Privada Francesc Cambó - Insti-

tut Cambó. Després de la firma, tingué lloc a la Sala Prat de la Riba de l’IEC, sota la

presidència de Salvador Giner i d’Helena Cambó, l’acte de presentació dels volums vii

i viii de les obres de Francesc Cambó, publicats per l’Institut Cambó, amb les interven-

cions dels historiadors Albert Balcells, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, i

Jordi Casassas. 13 de març de 2008.

• Assistència del president de l’IEC a la missa exequial per l’abat emèrit de Montserrat

Cassià M. Just i Riba. 14 de març de 2008.

• Intervenció del president de l’IEC en la presentació a l’IEC de la reedició de Behind the

Spanish Barricades, de John Langdon-Davies, organitzada per la Societat Catalana de

Llengua i Literatura, amb la col.laboració del British Council de Barcelona. 14 de març

de 2008.

• Assistència del vicepresident Antoni Riera, en representació del president de l’IEC, i de

Josep Guitart a la inauguració dels actes commemoratius del centenari de les excava-

cions d’Empúries i presentació del nou emplaçament per a l’escultura d’Esculapi a la

seu d’Empúries del Museu d’Arqueologia de Catalunya, sota l’organització del Depar-

tament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. 15 de

març de 2008.

• Presidència de Salvador Giner, president de l’IEC i de la Fundació Mercè Rodoreda, en

l’acte de presentació a Romanyà de la Selva del llibre Recrear Rodoreda Romanyà. 15 de

març de 2008.

• Participació del president de l’IEC en l’acte inaugural de l’exposició «Mercè Rodoreda.

La mort de la innocència», al Palau Robert, de Barcelona. 25 de març de 2008.
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• Assistència a Poblet del president de l’IEC i del vicepresident Antoni Riera a l’acte d’i-

nici de la commemoració dels vuit-cents anys del naixement del rei Jaume I, organitzat

per la Generalitat de Catalunya i l’Abadia de Poblet. En el transcurs de l’acte, Antoni

Riera, medievalista i vicepresident de l’IEC, pronuncia un discurs de caire històric, que

recorda la figura del rei i el seu regnat. 30 de març de 2008.

• En el marc de l’Any Jaume I, obertura a càrrec del president de l’IEC i del director ge-

neral de l’Institut Europeu de la Mediterrània, Senén Florensa, del congrés «El poder

reial. Les institucions. La política internacional», organitzat per l’IEC (SHA) amb la

col.laboració de l’IEMed. 31 de març - 4 d’abril de 2008.

• El president de l’IEC i el president de la Fundació Caixa Sabadell, Salvador Soley, pre-

sideixen la conferència de presentació del Premi de Medi Ambient 2008 de l’IEC, a la

Sala d’Actes de Caixa Sabadell a Barcelona. El guanyador de la present edició, Josep

Peñuelas, pronuncià la conferència «Components biològics negligits del canvi global».

2 d’abril de 2008.

• Dins de la «Jornada cívica en favor d’uns mitjans públics de qualitat, plurals i inde-

pendents», organitzada a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona pel Col.legi de

Periodistes de Catalunya, participació del president de l’IEC en la taula rodona «Per

uns mitjans públics plurals i independents al servei de la societat». 3 d’abril de 2008.

• Assistència del president de l’IEC i del vicepresident Salvador Alegret a l’acte de pro-

clamació dels Premis Crítica Serra d’Or, edició en què ha estat premiat en la modalitat

de literatura infantil i juvenil, entre d’altres, el membre de la Secció Filològica Josep

Vallverdú per l’obra El testament de John Silver. 3 d’abril de 2008.

• Acte de signatura del conveni entre l’IEC i l’Institut Català d’Antropologia. 4 d’abril de

2008.

• El president de l’IEC, el secretari general i el president de la Secció Filològica reben a

l’Institut els acadèmics de Jakiunde (Acadèmia de les Ciències, de les Arts i de les Lle-

tres del País Basc) Gurutz Jauregui, José María Asua i Kepa Bilbao. 7 d’abril de 2008.

• Assistència del president de l’IEC al dinar de presentació del programa Barcelona Dià-

leg Intercultural, ofert pel delegat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Mar-

tí. 8 d’abril de 2008.

• El president de l’IEC, membres de l’Institut, treballadors i extreballadors de l’IEC assis-

teixen al funeral del qui fou president de l’IEC Emili Giralt i Raventós. 18 d’abril de 2008.

• El president de l’IEC participa en la lectura de textos de Mercè Rodoreda al Parlament.

18 d’abril de 2008.

• El president de l’IEC assisteix a l’acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi. 21 d’a-

bril de 2008.
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• Jornada de portes obertes a l’IEC, amb un concert de la Cobla Sant Jordi obert al pú-

blic. 23 d’abril de 2008.

• Acte de lliurament dels Premis Sant Jordi de l’IEC, amb la presència d’un representant

del Consell General dels Pirineus Orientals. 24 d’abril de 2008.

• Assistència del president de l’IEC i del president de la Secció Filològica a l’acte d’in-

vestidura de Joan Veny com a doctor honoris causa per la Universitat de València.

25 d’abril de 2008.

• Presidència de Salvador Giner en l’acte d’inauguració de l’exposició commemorativa

del centenari de la naixença de Ramon Aramon i Serra. Cloenda de l’acte a càrrec de

l’antic president de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol. 5 de maig de 2008.

• Conferència de premsa de presentació del Congrés de Neologia, que organitzen la Uni-

versitat Pompeu Fabra i l’IEC sota la direcció de M. Teresa Cabré. El congrés va co-

mençar l’endemà sota la presidència del conseller de la Vicepresidència de la Generali-

tat de Catalunya, Josep Lluís Carod-Rovira. 6 de maig de 2008.

• Presidència de Salvador Giner en l’acte d’inauguració de l’obra Evocació dels Països

Catalans en el Centenari de l’IEC, de Salvador Alibau. 7 de maig de 2008.

• Assistència del president de l’IEC a l’acte de presentació de la col.lecció «Monuments

d’Història de la Corona d’Aragó», que se celebrà al Museu d’Història de Catalunya.

Aquesta col.lecció és coeditada per la Biblioteca de Catalunya, l’Institut d’Estudis

Catalans, el Museu d’Història de Catalunya i Publicacions de la Universitat de València.

13 de maig de 2008.

• Presentació pública i institucional del portal Meridià. 15 de maig de 2008.

• Participació de Salvador Giner en l’acte de celebració del vintè aniversari del Centre de

Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). 15 de maig de 2008.

• Salvador Giner inaugura el col.loqui «L’estatut d’autonomia regional en dret compa-

rat», organitzat per la Delegació de l’IEC a Perpinyà. 16 de maig de 2008.

• Participació de Salvador Giner en la jornada «Un nou escenari: una nova idea de la ca-

talanitat?», organitzada pel Centre d’Estudis Jordi Pujol. 16 de maig de 2008.

• Conferència de Salvador Giner en el marc del quarantè aniversari de l’Ateneu Popular

de Zuric, sota el títol «La sociedad española: presente y futuro». 24 de maig de 2008.

• Salvador Giner presideix a l’IEC la sessió de discussió sobre CARHUS + (un sistema de

classificació de revistes científiques en els àmbits de les humanitats i les ciències so-

cials), en la qual es presenta l’estat actual d’aquesta acció i es promou el debat sobre la

idoneïtat de la metodologia utilitzada. 28 de maig de 2008.

• Salvador Giner presideix l’acte de lliurament dels Premis Cangur 2008 a la UPC. A

aquest acte hi assistiren el rector de la UPC, Excm. i Mgfc. Sr. Antoni Giró; el conseller
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de Cultura i Mitjans de Comunicació, Hble. Sr. Joan Manuel Tresserras, i el conseller

d’Educació, Hble. Sr. Ernest Maragall. 28 de maig de 2008.

• Salvador Giner inaugura el Segon Congrés Català de Geografia, organitzat per la So-

cietat Catalana de Geografia, sobre el mapa com a llenguatge geogràfic, a l’IEC. 29 de

maig de 2008.

• Salvador Giner obre a l’IEC el seminari «Grand challenges in computational biology»,

organitzat conjuntament per BSC i IRB. 2 de juny de 2008.

• El Consell Permanent i membres del País Valencià assisteixen a la inauguració de l’Au-

la Museu Carles Salvador a Benassal. L’aula vol ser un espai d’ensenyament sobre la

nostra llengua i la nostra cultura i recordar la vida i l’obra del poeta, gramàtic i mestre

Carles Salvador. 7 de juny de 2008.

• Salvador Giner inaugura l’exposició itinerant del Centenari, «L’Institut d’Estudis Cata-

lans, 1907-2007. Un segle de cultura i ciència als Països Catalans», a la Sala Montsuar

de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (Lleida). 9 de juny de 2008.

• Salvador Giner presideix l’acte de presentació del primer volum del Petit atles lingüís-

tic del domini català. 10 de juny de 2008.

• Salvador Giner presideix l’acte de presentació del darrer número de la revista Quaderns

del CAC: La qualitat de la llengua en els mitjans audiovisuals, organitzat conjunta-

ment per l’IEC i el CAC. 11 de juny de 2008.

• Salvador Giner presideix a l’IEC la jornada de debat «Periodisme social i llenguatge in-

tegrador», organitzada per Servimedia, a iniciativa de la Secció Filològica. 12 de juny

de 2008.

• Acte d’inauguració a l’IEC de l’exposició «Joan Baptista Xuriguera: un intel.lectual a

descobrir». 18 de juny de 2008.

• Joandomènec Ros assisteix a la 4a Jornada d’Economia d’Avinyó, organitzada pel Con-

sell Comarcal del Bages i l’Ajuntament d’Avinyó. 19 de juny de 2008.

• Joandomènec Ros presideix a l’IEC l’acte de presentació del llibre Els sistemes socio-

ecològics de la conca de la Tordera, publicat per la ICHN. 1 de juliol de 2008.

• Antoni Riera presideix l’acte de presentació de les obres més importants publicades re-

centment sobre la vida i l’obra del lingüista Joan Coromines, organitzat per suggeri-

ment de Joan Solà. 3 de juliol de 2008.

• Salvador Alegret assisteix a la conferència de premsa de presentació del servei unificat

d’atenció de consultes lingüístiques Optimot, juntament amb Josep Lluís Carod-Rovi-

ra, conseller de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, i Bernat Joan, secre-

tari de Política Lingüística. 4 de juliol de 2008.
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• Salvador Giner i Joandomènec Ros participen en la taula rodona de presentació de la

quarantena edició de la Universitat Catalana d’Estiu. Aquest acte se celebrà al jardí de

l’Ateneu Barcelonès i fou organitzat pels Amics de la UCE. 9 de juliol de 2008.

• Salvador Giner i Joan Martí i Castell presideixen la recepció a l’IEC dels congressistes que

participen en el XIII Congrés Internacional EURALEX, que s’ha celebrat del 15 al 19 de

juliol de 2008 a Barcelona, organitzat pel grup de recerca InfoLex de l’Institut Universi-

tari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. 16 de juliol de 2008.

• Salvador Giner assisteix a la reunió de seguiment del conveni amb l’Institut Català

d’Arqueologia Clàssica, a Cambrils. 22 de juliol de 2008.

• Salvador Giner ofereix una recepció als conferenciants d’ESOF 2008 (Euroscience

Open Forum 2008), que presideix el president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble.

Sr. José Montilla. 22 de juliol de 2008.

• Salvador Giner i Josep González-Agàpito convoquen una roda de premsa per a presen-

tar un comunicat sobre l’avantprojecte de la Llei d’educació de Catalunya. 23 de juliol

de 2008.

• Salvador Giner assisteix a la Festa Major de Santa Eulàlia de Ronçana, en el marc de la

qual fa una xerrada titulada «L’esdevenidor de Catalunya». 23 de juliol de 2008.

• Salvador Giner convoca amb Google Book Search una roda de premsa per a explicar

l’acord de col.laboració entre l’IEC i Google Book Search. 31 de juliol de 2008.

• Joandomènec Ros fa una conferència titulada «Las academias entre el laboratorio y la

calle: Ramon Margalef – naturalista, ecólogo y académico» a la Jakiunde (Acadèmia de

les Ciències, de les Arts i de les Lletres del País Basc). 28 d’agost de 2008.
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